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The aim of this essay is to study how older art can be used to illustrate our contemporary society with a critical 

view and also to contribute to the discussion of for what reason we keep our public collections.  

 

My essay is based on a case study of the 2008 summer exhibition „Queer: desire, power and identity‟ at 

Nationalmuseum. The exhibition used art from different eras to show how the ideals, norms of gender, and how 

the symbols for power have changed throughout history. It also reveals how certain art or artists have been 

excluded from art history due to their sexual orientation.  

 

This study is based on three questions: 

- How can older art be used to illustrate a to our society contemporary theme? 

- How can a public museum make an exhibition with a clear and active message? 

- How can a clear and potentially sensitive message be shown without risking to be provocative towards 

either the visitors or the person(s) it is about.  

 

My material is based on the exhibition, the work material from the museum, protocols, photographs, exhibition 

texts, and interviews with the creators of the exhibition. I have also added reviews of the exhibition to add more 

perspectives for my discussion. 
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1. Inledning 

Idén till uppsatsen fick jag under ett samtal med min handledare då vi tillsammans diskuterade 

eventuella ämnen och jag helt plötsligt halkade in på en utställning jag sett som fängslat mig: ”Queer: 

begär, makt och identitet”. I utställningen som visades mellan den 24 juni och 10 augusti 2008 

användes Nationalmuseums
1
 samlingar för att förmedla ett queerperspektiv på äldre konst. Genom att 

utgå från äldre konst och använda sig framförallt av många porträtt från olika sekler visade 

utställningsskaparna att dagens ideal av manligt och kvinnligt inte alltid varit de rådande och att 

maktens utseende skiftar. Även aspekter som konsthistoriens exkluderingar av homosexuella 

konstnärer eller deras motiv som kan anses ha en homoerotisk prägel lyfts fram. 

Under utbildningen har vi många gånger, både inom gruppen och med föreläsare som arbetat vid olika 

museer, diskuterat vad vi ska med alla museisamlingar till då stora samlingar som står oanvända i 

olika magasin inte kommer någon till nytta utan mest tar stora resurser i anspråk i fråga om 

konserveringsåtgärder, magasinsutrymmen och de kostnader som följer med dessa. Som jag ser det är 

en utav de viktigaste orsakerna till att fortsätta bevara de offentliga samlingarna att de ska användas 

till att förmedla kunskap, både om vår historia och om vår samtid på ett sätt som är tillgängligt för så 

många som möjligt. Utställningen som i uppsatsen behandlas har valt ett lite annorlunda sätt att göra 

detta, genom äldre konst berättar den om ett idag högst samtida perspektiv som per definition inte 

fanns då verken skapades. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur äldre konst kan användas för att belysa vår samtid ur ett 

kritiskt perspektiv och att bidra till diskussionen om vad vi ska med offentliga samlingar till.  

Anledningen till att jag valt att fokusera på användandet av äldre konst har sin grund i att den inte är 

skapad med syftet att upplysa om ämnet de nu används för att berätta om. Verken är inte heller sparade 

för att användas i detta syfte. Att utläsa andra budskap ur konstverk än det de är ämnade att berätta är 

intressant då det visar de omedvetna aspekterna, de visar sin tids föreställningar i olika frågor utan att 

ha förställt dem eller förstärkt dem. Att verken skapats i ett annat syfte gör dem intressanta att använda 

för att berätta om ett ämne som kanske förut varit dolt eller tabubelagt. 

Uppsatsen är en fallstudie av utställningen ”Queer: begär, makt och identitet” där porträtt från olika 

epoker använts för att påvisa att dagens ideal, både vad gäller könsuppfattning och maktspråk, inte 

alltid varit det rådande. Att vad som ses som feminint kontra maskulint och vad som symboliserat 

makt ändrats genom tiderna.  

                                                      
1
 Hädanefter förkortat NM 
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Jag förutsätter att den äldre konst vi har i de offentliga samlingarna, i mycket högre grad än vad som 

idag utnyttjas, kan användas för att problematisera samtida idéer och framställa oväntade och kanske 

också obekväma eller i största allmänhet kritiska perspektiv. 

Resultatet från min undersökning bör kunna appliceras även på andra fall. 

1.2 Frågeställning 

Genom en fallstudie av utställningen ”Queer: begär, makt och identitet” kommer jag undersöka hur 

äldre konst kan användas för att belysa idag aktuella ämnen och perspektiv. I uppsatsen undersöks hur 

de ansvariga för utställningen gick till väga och hur de valde att tolka och framställa queerperspektivet 

för att belysa att dagens ideal och symbolspråk inte alltid varit det rådande, genom att utgå från NM:s 

samlingar av konst från olika epoker. Jag kommer utgå från följande frågor: 

 Hur kan äldre konst användas för att belysa ett för vår samtid aktuellt tema? 

 Hur gick skaparna av denna utställning till väga för att förmedla utställningens budskap? 

 Hur kan ett tydligt och potentiellt känsligt ämne belysas och förmedlas utan att provocera vare 

sig de som ska ta till sig informationen eller de den handlar om? 

1.3 Material 

Mitt material består framförallt av dokument i elektronisk form som finns från utställningen, både 

arbetsdokument jag fått tillgång till genom NM samt det som finns tillgängligt via NM:s hemsida. 

Även intervjuer med skaparna av utställningen ingår i materialet. 

Den information om utställningen som finns tillgänglig via www.nationalmuseum.se är ganska 

kortfattad men informativ vad gäller utställningen och dess teman. Dessvärre är bilderna mycket få 

och endast ett fåtal av de ca 30 verk som användes berörs. Någon författare till texten anges inte men 

NM står bakom och som statligt, nationellt museum är de en auktoritet.  

Jag kommer också analysera de recensioner av utställningen som jag funnit för att genom dem ta del 

av andras syn på utställningen och därigenom få en vidare inblick i hur den uppfattades, även om det 

blir av en professionell och specialiserad grupp människor och inte en så kallad vanlig besökare. Jag 

har också utgått från tidigare forskning inom områden som berör denna uppsats och som jag använder 

som källor även för min undersökning, det handlar framförallt om dräkt och dess betydelse men också 

Simons teorier om det homosociala renässanssamhället är av vikt. Litteraturen presenteras mer 

ingående under rubrik 1.6 Forskningsläge och teori. Queerteori tar jag upp genom Butlers Bodies that 

matter och Rosengrens Queerfeministisk agenda för att kunna göra relevanta tolkningar av 

utställningens queertema. 

http://www.nationalmuseum.se/
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1.4 Metod 

Uppsatsen baseras på en fallstudie av utställningen ”Queer: begär, makt och identitet”. Fallstudien 

syftar till att ge en så heltäckande bild som möjligt och medger en fokusering på en enda utställning 

och dess tema, vilket gör att jag kan gå på djupet i undersökningen av en utställning vilket för denna 

uppsats är det mest relevanta sättet att arbeta. 

Jag har i min undersökning arbetat med intervjuer i samtalsform. Anledningen till att den 

intervjumetoden valts är att det är informanternas tankar, åsikter och personliga erfarenheter under 

arbetets gång som är det för uppsatsen relevanta och detta finns ej dokumenterat på något annat sätt.  

Jag har till stor del baserat min undersökning på intervjuer i samtalsform med de ansvariga för 

utställningen för att undersöka hur de genom att utgå från äldre konst valt att gestalta en utställning där 

queerperspektiv applicerats på NM:s samlingar. 

För att undersöka hur utställningen såg ut och vilka konstverk som användes har jag studerat de 

dokument jag fått översända på mail av Veronica Hejdelind, intendent på NM, genom deras arkiv. 

Materialet jag fått tillgång till är arbetsmaterial och inga handlingar finns arkiverade. De teman och 

några av konstverken som användes finns återgivna på NM:s hemsida under tidigare utställningar. 

Dessa handlingar har jag analyserat för att få en större bild av utställningens gestaltning och teman och 

budskapet som förs fram. 

Jag har också använt mig av visuell bildanalys, för att analysera motiven i några av de verk som 

användes under utställningen, då det är motiven som är det relevanta i denna utställning. Jag har utgått 

från digitala bilder av målningarna även om jag sett utställningen och flera av verken också vid andra 

tillfällen på NM. Jag har använt visuell bildanalys för att kunna diskutera några av de verk som 

användes i utställningen med utgångspunkt i den innebörd som lades på dem i och med 

queerperspektivet och den text som finns att tillgå från utställningen idag på NM:s hemsida. Metoden 

innebär att analysera bilder genom att betrakta deras motiv, vad det föreställer och hur det kan tolkas. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen är en fallstudie av utställningen ”Queer: begär, makt och identitet” och då tiden för 

uppsatsen är begränsad kommer inte andra utställningar här beröras. Queerteori utgör tidigare 

forskningsläge och teori och jag har läst in mig på ämnet för att ha en grundläggande kunskap och 

därigenom en ökad förståelse för utställningens tema och budskap. Queerteori som teori kommer inte 

att behandlas då det inte är relevant för uppsatsen. Intervjuer kommer enbart göras med skaparna av 

utställningen då tiden är begränsad och besökare inte snabbt kunnat identifieras.
2
 Endast de 

                                                      
2
 Jag har annonserat i SFQ:s medlemstidning efter besökare till utställningen men inte fått något svar. 
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recensioner som finns tillgängliga vid sökningar på www.google.se
3
 kommer beaktas i denna uppsats 

då de inte är ett huvudspår utan används för att bredda reflektionerna kring utställningen, det är därför 

inte rimligt ur tidsynpunkt att söka eventuella recensioner i de större tidningarna i bibliotekens 

databaser då det saknas på deras hemsidor. Inte heller bloggar där en bild och 

utställningsbeskrivningen finns återgiven men där recension eller personliga reflektioner kring 

utställningen saknas kommer att ingå i materialet då jag inte sett dem som relevanta även om det visar 

att utställningen fick mer publicitet än tre recensioner. Enligt Hejdelind så gjordes flera recensioner 

och blogginlägg men de är nu borttagna, NM samlar heller inte längre in recensioner löpande enligt 

deras arkivarie
4
. 

1.6 Forskningsläge och teori 

Den litteratur jag har identifierat berör antingen identiteter ur ett dräktperspektiv, utställningar och 

museernas roll, queerteori eller homosocialitet och sexualitet i renässansens Italien. 

Till identiteter ur dräktperspektiv hör Iklädd identitet, Kvinnor i manskläder och konstnär i damkläder 

och The Fashioned Body som berör hur identiteter och/eller könsidentiteter skapas, förstärks eller 

förutsätts och antas genom dräkt. Exhibitions in museums handlar om utställningar på museer och 

Museums and the Shaping of Knowledge handlar om museernas roll som kunskapsskapare från 

renässansen till idag. Homosociality and erotics in Italian Renaissance portraiture diskuterar utifrån 

italienska renässansporträtt det homosociala umgänget samt de homoerotiska och sexuella inslagen 

som fanns i det. Till Queerteori hör Bodies that matter som berör genusperspektiv och könsidentiteter 

ur ett filosofiskt perspektiv och Queerfeministisk agenda som beskriver queerteori och 

sammankopplar den med feminism i en ny inriktning. 

1.6.1 Queerteori 

Judith Butler är professor i retorik och jämförande litteratur vid University of California i Berkeley 

och har skrivit Bodies that matter för att bidra till och framförallt utveckla debatten om könsidentiteter 

och grunderna till de vedertagna begreppen av dessa, som författaren är synnerligen kritisk till. Butler 

är en av queerteorins viktigaste förespråkare. Boken är indelad i två delar, bestående av kapitel som 

visserligen hänger ihop men ändå kan läsas fristående om tidigare kännedom om genus- och 

framförallt queerteoretiska begrepp finns. I inledningen diskuterar Butler genusbegreppen och hur de 

relateras till den fysiska kroppen.  

Butler argumenterar att begreppen feminint och maskulint skapar en föreställning och identitet utan 

hänsyn till personen som de appliceras på och att dessa föreställningar om vad som är feminint och 

maskulint enbart är sociala konstruktioner. Samt att de avgör vad som förväntas av dig och vilka 

                                                      
3
 Google är vald som sökmotor då den är stor och snabbt ger resultat ordnade efter flest ord som överensstämmer 

med sökningen, samt har fördelen att det går att söka på en mening utan att träffar på varje enskilt ord dyker upp. 
4
 Enligt mail 2010-10-06 Gertrud Nord, arkivarie, NM 

http://www.google.se/
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sociala begränsningar som sätts upp för dig, beroende på vilken könstillhörighet du anses ha. 

Kroppsbegreppet ifrågasätts och därigenom även det riktiga i att sociala konstruktioner ska styra 

kroppsuppfattningar, när det inte är biologiska aspekter av kroppen som åsyftas. 

For sexuality cannot be summarily made or unmade, and it would be a mistake to 

associate “constructivism” with “the freedom of a subject to form her/his sexuality as s/he 

pleases.
5
 

Detta citat tydliggör det genomgående temat och även syftet med boken, att lyfta fram att skapade 

termer och begrepp inte alltid fungerar i dagens samhälle. Tidigare skapade uppfattningar om kön, 

könsidentiteter och sexualitet måste diskuteras för att skapa en större debatt och förståelse, med ett 

större utrymme för det som inte anses passa in i den heterosexuella, västerländska, vita, 

medelklassnormen.  

Kapitlet Gender is Burning, har blivit en milstolpe inom queerteorin. Det var ett tidigt verk som ställde 

den här typen av frågor och blev utgångspunkt för mycket som gjorts senare. Här behandlas vikten av 

att ge någon ett namn, ett begrepp, och att det tvingar in personen i en diskurs med mycket liten 

möjlighet att frigöra sig från denna.
6
 Butler ifrågasätter könsidentitetsbegreppen och de föreställningar 

om dem och sexuella läggningar som finns.  

To claim that all gender is like drag, or is drag, is to suggest that ”imitation” is at the heart 

of the heterosexual project and its gender binarisms, that drag is not a secondary imitation 

that presupposes a prior and original gender, but that hegemonic heterosexuality is itself a 

constant and repeated effort to imitate its own idealizations.
7
 

Att som Butler gör här, hävda att kön kan likställas med drag och därmed hävda att den heterosexuella 

normen i sig är en ständigt pågående och upprepande ansträngning att imitera sina egna ideal för att 

befästa dem, är en mycket stark kritik mot det heteronormativa beteendet som enda rätta. Hon påpekar 

att heteronormativiteten fungerar genom att naturalisera sig själv och ge sig själv innebörden att vara 

ursprunget och normen.
8
  

For, if to identify as a woman is not necessarily to desire a man, and if to desire a woman 

does not necessarily signal the constituting presence of a masculine identification, 

whatever that is, then the heterosexual matrix proves to be an imaginary logic that 

insistently issues forth its own unmanageability.
9
  

                                                      
5
 Butler, s. 94  

6
 Butler, s. 122 

7
 Butler, s. 125 

8
 Butler, s. 126 

9
 Butler, s. 239 
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Butler lyfter också fram självmotsägelserna i heteronormativiteten som uppstår vid från normen 

avvikande sexualiteter, och hävdar att hela den heterosexuella matrisen visar sig vara en påhittad logik 

för att dölja sin egen inkonsekvens. För vad händer när en kvinna inte åtrår en man och betyder inte 

åtrå till en kvinna att identifiera sig själv som man? Alltså är de två kategorierna man och kvinna vad 

heteronormativiteten vilar på och när dessa två kategorier ifrågasätts finns inget svar utom att peka ut 

det avvikande som onormalt och felaktigt. 

Butler diskuterar i andra delen av boken också vikten av namn. Att mannens namn är fast och att detta 

manifesteras genom att kvinnans inte är det, hennes efternamn är först faderns, sedan makens och att 

detta återigen påvisar mannens behov av kvinnan för att säkerställa den patriarkala auktoriteten. 

Begreppet queer diskuteras också i kapitlet Critically Queer, dess tidigare negativa betydelse (som 

skällsord för homosexuella) och den idag frivilligt identitetsskapande betydelsen samt vikten av att 

”ta” sådana begrepp till sina egna, att göra sin identitet till något positivt även om normen använt 

begreppet för att nedvärdera identiteten. 

Tiina Rosenbergs Queerfeministisk agenda innehåller en översikt med historisk förankring i vad queer 

och queerteori är, den vänder sig både till de som är intresserade av vad detta är för något och de som 

arbetar med genusvetenskap och feministisk teori. Rosenberg är professor i genusvetenskap vid Lunds 

universitet och docent i teatervetenskap. 

Rosenberg börjar med att ställa och svara på frågan ”vad betyder queer?”. ”Det queeras uppgift var att 

bryta upp kategorier, inte att förvandlas till en. En snäv begreppsbestämning av queer skulle innebära 

dess sorgliga slut”.
 10

 I 1990-talets betydelse uppfattas queer som en dissonans, en form av aktivism 

och teori som inte smälter samman till en klangenhet utan uppfattas som spänningsfylld med en 

mängd olika innebörder och där en definition inte är möjlig att göra. Nationalencyklopedin skriver att 

queer inte betecknar en identitet utan ett kritiskt förhållningssätt till det normativa.  

Queerteori som framväxande forskningsområde handlade under 1990-talet framförallt om 

spänningsförhållandet mellan det heterosexuella och homosexuella, samt ifrågasättandet av sexuella 

definitioner i allmänhet och heteronormativa köns/genusidentiteter i synnerhet. En central 

utgångspunkt för queerteorin är att betrakta sexualiteter som socialt, historiskt och geografiskt 

konstruerade, teorin söker därför ingen ursprungssexualitet eller annat ursprung utan fokuserar på den 

heterokulturella dominansen som förtryckarmedel. Genom att påvisa det omöjliga i en naturlig 

sexualitet ifrågasätts även till synes oproblematiska begrepp som man och kvinna.
11

 

                                                      
10

 Rosenberg, s. 12 
11

 Rosenberg, s. 63 
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1.6.2 Tidigare forskning 

Patricia Simons, docent i konsthistoria och kvinnoforskning vid University of Michigan, har skrivit 

artikeln Homosociality and erotics in Italian Renaissance portraiture ur antologin Portraiture, facing 

the subject sammansatt av Joanna Woodall. I artikeln berörs den komplexa relationen mellan män i 

renässansens Italien, hur det homosociala ofta fick homoerotiska och sexuella undertoner. 

 Whether or not bodily contact occurred, or would satisfy criteria of a ”sexual” kind for 

twentieth-century observers, Renaissance men addressed each other in affective ways 

which were often so tinged with the arousal of desire that they were erotic.
12

 

Hon för fram att relationer män emellan inte såg ut som idag eller kan mätas efter dagens 

föreställningar om homosexualitet. Sodomitiska erfarenheter i ungdomen sågs som en del i processen 

att bli en man, ofta skedde detta mellan en yngling som den passiva och en äldre man, vanligen hans 

lärare, informator eller mästare, som den aktiva. Simons vill med Foucaults teorier som grund inte 

kalla det homosexualitet, då detta är ett senare begrepp som ger en annan innebörd till relationerna än 

de under renässansen hade. 

Simons för en diskussion om att konsthistorien vanligen tolkar målningar av oidentifierade vackra 

kvinnor som avbildningar av skönhet där den avporträtterades identitet är oviktig medan liknande 

målningar av vackra, oidentifierade män ses som porträtt av okänd person och inte bilder av skönhet. 

Enligt Simons bör detta tänkas om då även målningar av män förekommit som avbildad skönhet och 

inte personer. 

Texten Kvinnor i manskläder och konstnär i damkläder, skriven av Patrik Steorn, är ett kapitel i 

utställningskatalogen från NM:s utställning om Toulouse-Lautrec från 2009 och handlar om det stora 

symboliska värdet av dräkt och beteende i det sena 1800-talets borgerliga samhälle. Steorn behandlar 

hur Toulouse-Lautrec använde kvinnorna på framförallt nöjesstället Moulin Rouge för att göra uppror 

mot de borgerliga konventionerna. ”Avsteg från borgerlighetens normer – oavsett om det gällde 

uppförande, politik, könsroller, funktionshinder eller sexuellt beteende – var potentiella vapen i 

kampen mot borgerligheten.”
13

 Under 1800-talets slut kunde kvinnor i bohemmiljöer, som i kvarteret 

Montmartre, signalera sin lesbiska identitet till likasinnade genom att bära manskläder, vilket var 

vanligt att aktriserna på till exempel Moulin Rouge gjorde. ”Lesbisk sex exploaterades som ett 

populärkulturellt fenomen, och kallades ibland för en explosion av sapfism på Montmartre.”
14

 

Toulouse-Lautrec avbildade många gånger scener från bordellerna där han bodde, där kvinnorna ses i 

olika intima sammanhang, dock oftast inte tydligt sexuella sammanhang, men en erotisk relation 

kvinnorna emellan kan anas. Att Toulouse-Lautrec valde att avbilda dessa kvinnor var inte i första 
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hand för att ge de lesbiska någon slags upprättelse i samhället utan speglade som motiv konstnärens 

stora likgiltighet inför samhälleliga normer och konventioner.
15

 

Iklädd identitet: historiska studier av kropp och kläder är en antologi sammansatt av åtta artiklar 

rörande mode, dräkt, ideal och dessas samband, kapitlen är från varandra fristående även om de rör 

samma tema, för mig är framförallt de fyra första och det sjätte kapitlet av intresse. Det inledande 

kapitlet diskuterar klädernas betydelse för att skapa identitet, vilket senare i boken diskuteras i mer 

specifika fall. Klädernas roll som skapare av social identitet och även deras roll som upprätthållare av 

sociala hierarkier. I diskussionerna om klädernas betydelse tas även kroppsspråket upp som en viktig 

markör i identitetsskapandet.  

Klädseln är och har varit en av de mest uppenbara markörerna av social status och av 

genus, klädedräkten betecknar samhörigheten inom den kategori som bär den, men 

markerar samtidigt en uteslutning av andra grupper.
16

 

Dräkten har som jag tolkar det alltså använts lika mycket för att markera tillhörighet och likhet som 

för att markera utanförskap och olikhet. I den porträttkultur som uppkom under renässansen användes 

symbolik för att informera betraktaren av porträttet om den avporträtterades olika egenskaper och 

dygder. Olika gester, färger och accessoarer användes som koder för att ge information om den 

avbildade. De olika uttrycken utvecklades så småningom, för att återigen få tillbaka avståndet från 

allmänheten, till det rent teatrala som för den oinvigde var oförståeligt, efter det långa 1500-talets slut 

var det för den utan teoretisk bildning omöjligt att tolka bilderna. I artikel Klätt och oklätt. 

Konstnärlighet och manlighet i tre självporträtt vid sekelskiftet 1900 omnämns ett självporträtt av 

Eugène Jansson, där han står i en simhall omgiven av nakna atleter. Målningen är omdiskuterad då 

Jansson redan av sin samtid misstänktes vara homosexuell, vilket då var ett brott. Att han då valt att 

avbilda sig på ett sätt som skulle kunna användas som bevis emot honom är intressant. Författaren till 

artikeln anser inte Janssons läggning vara säkerställd som homosexuell, vilket i utställningen Queer 

anses bekräftat att han var, vilket gör att artikeln och utställningen i viss mån motsäger varandra, jag är 

benägen att ge större trovärdighet till utställningen där flera källor finns angivna för att bekräfta medan 

författaren inte anser det viktigt att ta ställning för i sin text. 

Joanne Entwistle, Lecturer in Sociology at the University of Essex, har get ut boken The Fashioned 

Body som ger en övergripande historia om dräkt i relation till kroppen och de sociala strömningar som 

lett till hur dräkten utvecklats för män och kvinnor, men också hur relationen mellan manligt och 

kvinnligt skiftat och skapats genom dräkt. Jag har framförallt fokuserat på kapitel 5 Fashion and 

Gender, som det mest relevanta för denna uppsats. Kapitlet berör hur manligt respektive kvinnligt 

representeras genom dräkten vi bär men tar samtidigt upp motsättningar mellan olika kulturer för vad 
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som ses som ett ”manligt” eller ”kvinnligt” plagg, framförallt blir kjolen eller klänningen en symbol 

för detta. Kjolen ses i väst som symbol för kvinnlighet medan den i mellanöstern bärs av män och i 

kulturer där saronger används är ett plagg för både män och kvinnor. 

Clothing, as an aspect of culture, is a crucial feature in the production of masculinity and 

femininity: it turns nature into culture, layering cultural meanings on the body. There is 

no natural link between an item of clothing and „femininity‟ or „masculinity‟; instead 

there is an arbitrary set of associations which are culturally specific.
17

 

Entwistle argumenterar också med stöd i Butlers teorier att kön bortsett från de rent biologiska 

aspekterna framförallt är en kulturell skapelse. Könsuppfattningar skapas således bland annat 

genom dräkt och den mening som vi med grund i vår kultur lägger i vissa plagg. 

Clothes draw attention to the sex of the wearer so that one can tell, usually at first glance, 

whether they are a man or a woman. [...] Thus when we meet someone for the first time 

„we think we see their sex, but in fact we do not. We see their gender appearance and we 

assume that this is an accurate indication of their sex‟ (Woodhouse 1989: 1). Thus „seeing 

is believing‟, even though people can and frequently do cross-dress, sometimes very 

convincingly.
18

 

Michael Belcher har skrivit en grundbok om museala utställningar och det bakomliggande 

planeringsarbetet, Exhibitions in museums, vänd till studenter inom museologi samt redan 

färdigutbildade museiarbetare. 

Genomgående för hela texten är Belchers påpekande av den stora vikten av en tydlig policy som både 

museet som helhet och varje utställning det gör faller tillbaka på. En tydlig policy ska klargöra 

museets syfte, vilket ökar dess konkurrenskraft och tydliggör museets mål och ambitioner samt ökar 

chansen att dra in sponsorer i olika projekt. Författaren tar upp ”the exhibition brief”, en 

sammanställning av de faktorer som en utställning i planeringsstadiet kommer behöva få tydliga svar 

på. De aspekter som enligt Belcher måste vara med är: titel och karaktär på projektet, syftet med 

utställningen, publik (ålder, ergonomi så besökarna inte far illa fysiskt, antal besökare, deras 

motivation att se utställningen, kunskapsnivå, intelligens, läsålder, kön, handikappanpassning, 

besökarnas ursprung samt språk), policy och sammanhang, design, utställningstid och 

återanvändbarhet, placering, regleringar, säkerhet, konservering, underhåll och service, utvärdering, 

program, administrativa procedurer, tema och koncept, utställningens innehåll samt relaterade saker 

(utställningskataloger, souvenirer, utbildningsmaterial).
19
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Eileen Hooper-Greenhill, nu Emeritus Professor of Museum Studies at University of Leicester, har 

skrivit boken Museums and the Shaping of Knowledge som berör hur västvärldens museer och deras 

föregångare vuxit fram och syften med deras skapande.  

Första kapitlet diskuterar vad ett museum är, att det idag kan vara praktiskt taget vad som helst och 

inte längre är något nationalistiskt kulturtempel som British Museum, utan lika gärna kan vara i en 

liten stuga, och att de alltid behövt ändra hur de fungerat och vad de gjort beroende på kontexten och 

därför inte kan ses som någon bestämd enhet.
20

 

Kapitel 2-7 är fallstudier av specifika samlingar eller museer från 1400-talet fram till 1900-talet. 

Kapitel 8 är det avslutande kapitlet och sammanställer och jämför det som Hooper-Greenhill kommit 

fram till genom fallstudierna i de tidigare kapitlen och det är detta kapitel som för min uppsats är mest 

relevant. 

Hon hävdar där att museerna under åtminstone de senaste 600 åren varit aktiva i att forma kunskap och 

att olika strukturer och regler för vad kunskap är och hur kunskap skapas har varit verksamma under 

denna tid. ”Museerna” har således skapats i olika epistemologiska kontexter och därför påverkas deras 

olika möjligheter till vetande beroende på regler och strukturer som varit aktuella då de skapats och då 

samlingarna byggts upp och organiserats.
21

 

The production of „truth‟ or „knowledge‟ is a process that can be found to be operating at 

all times, and the selection, confinement and organisation of material things has been only 

one of the modalities of this production. However, the forms of truth and knowledge that 

have been constituted have not followed a continuous identity.
22

 

Hon följer detta resonemang med argument från de olika fallstudier de första kapitlen bygger på 

och visar fram att sanning och kunskap haft synnerligen varierande syften och att den kunskap 

som skapats inte alls följt samma mönster för hur den byggts upp. 

Each society has its ‟general politics‟ of ‟truth‟ (Foucault, 1977b:13). This knowledge is 

produced through regimes of practices, of which the museum is one. The knowledge so 

produced is radically discontinuous and subject to abrupt reversals.
23

 

De för denna uppsats viktigaste slutsatserna ur forskningsgenomgången kan sammanfattas till 

vikten av dräkt för skapande av kön och sociala tillhörigheter och ifrågasättandet av 

sexualitetsdefinitioner och kön samt museets roll som kunskapsskapare. Entwistles diskussion 

att könsuppfattningar skapas bland annat genom dräkt och den mening som vi med grund i vår 
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kultur lägger i vissa plagg relaterar till utställningens teman. Simons diskussion om att även 

bilder av unga, vackra män kan vara avbildande manlig skönhet och inte porträtt av för oss idag 

oidentifierade personer på samma sätt som bilder av unga, vackra oidentifierade kvinnor i 

konsthistorien länge ansetts vara är mycket intressant då detta också berörs i utställningen. 

Rosengren skriver att utgångspunkten för queerteori är att betrakta sexualiteter som socialt, 

historiskt och geografiskt konstruerade, teorin söker ingen ursprungssexualitet eller annat 

ursprung utan fokuserar på den heterokulturella dominansen som förtryckarmedel och genom att 

påvisa det omöjliga i en naturlig sexualitet ifrågasätts också tillsynes oproblematiska begrepp 

som man och kvinna vilket också har direkt koppling till utställningens teman. Hooper-

Grenhills diskussion om museet som kunskapsskapare med vida varierande syften och mönster 

för vad som varit kunskap är relevant framförallt under rubriken museernas roll. 

1.7 Källkritik 

Informanterna är de utställningsansvariga, Veronica Hejdelind som är intendent vid pedagogiska 

avdelningen på NM och Patrik Steorn som sakkunnig då han gjort visningar med queerperspektiv på 

NM i samband med Stockholm Pride sedan 2006 och doktorerat inom konstvetenskap med 

avhandlingen Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915. Hejdelinds roll 

var som producent med ansvar för att utställningen skulle se bra ut i rummet och ha en stor spridning 

tidsmässigt i när konstverken skapades och till viss del hur texterna utformades.
24

 Steorns roll var som 

extern expert på området med ansvar att utforma teman och välja ut vilka konstverk som skulle 

användas till dem. Han anställdes som konsult under skapandet av utställningen.  

Intervjuerna är utförda i samtalsform, där en dialog förts mellan intervjuare och informant, detta då jag 

funnit det som bäst lämpad metod för den typ av information jag varit ute efter. Intervjun med 

Veronica Hejdelind ägde rum på ett café efter informantens val, intervjun med Patrik Steorn skedde 

över telefon på en tid vald av informanten. Samtalsintervjuer över telefon kan vara svårare att göra än 

de som görs direkt då alla de visuella aspekterna som människor kommunicerar med blir osynliga och 

vi enbart har röst och tonläge att avläsa respons på frågor och svar från. En lista med frågor
25

 användes 

som utgångspunkt och följdfrågor ställdes löpande, informanten svarade fritt och intervjun fördes som 

ett samtal. Intervjumetoden gjordes i samtalsform och jag är medveten om att använd form av intervju 

påverkar svaren. Då mitt syfte inte var att få fram fakta eller långa berättelser utan mer specifika 

åsikter i vissa frågor och tankar kring arbetet och den utställning som gjordes var detta den för mig 

mest passande metoden. Mina frågor har förstås påverkat vilka svar jag fått, hade frågorna framställts 

på ett annat vis hade kanske svaren sett annorlunda ut. Att anteckningar fördes kan ha påverkat svaren 

och gjort att vissa delar fallit bort då en exakt återgivelse inte är möjlig att göra via anteckningar. Att 

intervjuerna inte spelades in beror på att jag föredrog att anteckna då det ger en större möjlighet till att 
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stanna upp och ställa följdfrågor eller be informanten precisera sig direkt, då svaren kan börja 

analyseras under intervjuns gång. Vissa uttalanden citerades rakt av under intervjuerna, då dessa 

återges i uppsatsen är det inom citattecken för att visa att de är informantens egna ord och inte 

intervjuarens tolkning utav dem. Följdfrågor har också ställts via mail och telefon.  

De dokument jag har fått efter kontakt med NM:s arkiv om utställningen är alla i elektronisk form, det 

är worddokument från planeringsstadiet, en slutgiltig verkförteckning och ett utkast till 

pressmeddelande. De är till för de som berörs av arbetet och innehåller kommentarer på delar som 

måste åtgärdas, både vad gäller utställningen och texter om den. Handlingarna är inte skapade i 

dokumentationssyfte vilket gör dem något ofullständiga då det inte är de slutgiltiga verken och 

utformningen som nämns, utom i listan över slutgiltiga verk men där anges bara namn, 

inventarienummer och vilken del av samlingarna de tillhör. Inte heller är alla formuleringar 

tillrättalagda vilket kan vara både positivt då det är en mer obevakad och kanske mer spontan yttring 

men också negativt då det kanske inte är det som sedan kom att gälla under utställningen, vilket i vissa 

situationer gör det svårare att koppla mellan materialet på hemsidan och den färdiga utställningen och 

verklistan och dokumenten från arbetets gång. Möjligheten finns att jag inte fått allt material som rör 

utställning, dock verkar det inte rimligt att det skulle undanhållits med mening utan det är troligare att 

det då har förkommit eller att det inte tänktes på när övrigt material mailades över. Den slutgiltiga 

verklistan fick jag efter intervjun med Hejdelind, då jag frågade om mer material fanns och då 

framförallt en slutgiltig verkförteckning för utställningen. 

Det övriga materialet om utställningen jag haft att tillgå är hämtat från NM:s hemsida och de texterna 

är konkreta om än mycket kortfattade. Det berör utställningens olika teman och vissa av verken som 

ställdes ut. Ingen författare anges men NM är som statligt museum en auktoritet inom sitt område. De 

har som princip att inte ange namn på vare sig utställningstextförfattare eller fotografer utan anger bara 

Nationalmuseum. 

De recensioner jag arbetar med för att få tolkningar av utställningen kommer från tre olika tidningar, 

jag har inte kunnat lokalisera fler recensioner. Recensionerna återger recensenternas syn på 

utställningen och deras tidigare intresse för eller kunskap och åsikter om hbt- och queerfrågor, 

redogörs inte för i texterna. De har inget krav på sig att vara källkritiska i sina recensioner och det är 

deras åsikter som framkommer vilket gör att recensionerna inte kan anses vara någon opartisk 

reflektion över utställningen. Fria Tidningar är ett mediekooperativ som ägs utav sina medarbetare, de 

drivs att stort engagemang och utan vinstintresse med idén att ge en mer allsidig 

verklighetsbeskrivning än de stora mediebolagens. Deras prioriterade frågor är miljö, djurrätt, 

jämställdhet, demokrati och frihet, global och lokal fördelning samt fred och mångkulturella frågor.
26

 

Konsten är en nättidskrift om samtidskonst med ambition att ligga någonstans mellan dagstidningarnas 
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rapportering och konsttidskrifternas. De gör bland annat recensioner, reportage om personer, verk eller 

företeelser i samtidskonsten, rekommendationer av sevärda utställningar och kommentarer till 

konstscenen.
27

 The Local är en nättidning med svenska nyheter på engelska som vänder sig till 

personer med utländsk bakgrund och kunskaper i engelska som vill ha nyheter om Sverige. Ägare eller 

andra faktorer som skulle kunna styra innehållet framgår inte på hemsidan idag.
28

  

Jag har också under arbetets gång diskuterat min text och vissa begrepp med Lex Björsmo, som 

studerat genusvetenskap vid Linköping Universitet och är aktiv inom hbt och queer-rörelser. 
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2. Undersökning 

2.1 Utställningen 

För att ge en introduktion till utställningen som denna undersökning baseras på återges här 

introduktionen som NM valt att använda för sin utställning. Det är en kortfattad information om vad 

utställningen handlar om men ger ändå en övergripande idé och förståelse för de olika aspekter inom 

queer som utställningen tar upp.  

Queer: begär, makt och identitet 

Hur har synen på samkönad sexualitet och erotik färgat bilden av konst och konstnärer 

genom tiderna? Nationalmuseums utställning Queer: begär, makt och identitet ger nytt 

perspektiv på konsthistorien.  

Pågår 24 juni – 10 augusti 2008  

Utställningen belyser hur könsnormerna har förändrats, maskulint och feminint nu och 

då, och hur normerna överskridits. Den tar upp hur konst och bilder använts för att 

undergräva en heterosexuell norm och ger oss nycklarna till varför vissa motiv blivit 

gayikoner.  

  

Har äldre bilder av kvinnlig homoerotik varit avsedda för en manlig voyeuristisk 

(”fluktar”-) publik och hur är det idag? Frågan om vem betraktaren är diskuteras liksom 

vem och vad som inkluderats och exkluderats i konsthistorien. 

Queer visar oss hur föreställningar om sexualitet, kön, genus, maskulinitet, femininitet, 

erotiska och sexuella begär påverkat skapande, betraktande och tolkande av konstverk 

och konsthistorieskrivning. Den visar också hur äldre bildkonst kan användas för att 

spegla samtida perspektiv och lyfta dagsaktuella frågor.
29

 

Skaparna av utställningen ville presentera samlingarna ur queerperspektiv, för att visa på nya och 

andra perspektiv som kanske annars inte uppmärksammas när konst betraktas. Queerperspektivet har 

inte tidigare lyfts fram på NM och genom temat vände de sig också mer direkt till hbt-personer och 

framförallt deltagarna i Pridefestivalen, som i och med att Stockholm Pride var värd för Europride 

2008, var extra många under den aktuella sommaren. 

Utställningen delades upp i fyra teman som nedan redogörs för, ett exempel på en målning från varje 

tema tas också kortare upp för att senare diskuteras.  

 Gender Benders 

Under temat ”Gender Benders” eller könsöverskridare behandlas föreställningar om sexualitet, kön, 

genus, maskulinitet och femininitet för att belysa könsnormernas föränderlighet. Konstverken som 

används till detta tema visar att det genom historien funnits många olika sätt att uttrycka maskulinitet 
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och femininitet på, konventioner och normer för utseende och uppförande har ändrats genom tiderna. 

Målningar som användes under denna rubrik var bland annat porträtt 

på Gustaf III och Drottning Kristina och andra europeiska kungligheter 

eller adel från 1600- och 1700-talen.
 30

 

Gustaf Mauritz Armfelt av Adolf Ulrik Wertmüller är ett porträtt där 

Armfelt, en av Gustav III:s gunstlingar med höga hov- och 

militärbefattningar, avbildats iförd teaterkostym. Den milda uppsynen, 

de mjuka dragen och teaterkostymen ger efter dagens symbolvärde inte 

ett intryck av makt, men då det målades tillhörde han den absoluta 

makteliten i Sverige och porträttet visar hans inflytande och höga 

sociala ställning. Armfelt var av sin samtid beundrad för sin skönhet, 

vilken också omtalades vid flera europeiska hov. 
31

  

 Bildkultur och begär 

Under ”Bildkultur och begär” berörs motiv och konstverk som fått ikonstatus i ett gemensamt 

kulturarv bland homosexuella män och kvinnor, ett sammanhang som ofta varit okänt för den 

heterosexuella majoriteten. Motiven har kunnat användas för att identifiera sig som homosexuell och 

sända signaler om detta till andra homosexuella som varit insatta i den skapade symboliken, under 

tider då detta varit tabu eller förbjudet. Camp
32

 är en estetik som tar fasta på motsägelser mellan bland 

annat ytligt och djupsinnigt men det handlar också om att göra bilder och motiv 

till sina egna, oavsett ursprungliga intentioner, och att skapa en alternativ bild- 

och kulturhistoria.
33

 

St Sebastian av Pietro Perugino användes som exempel på motiv som varit 

vanliga i homosexuella mäns hem,
34

 motivet blev under 1700-talet populärt 

inom manliga homosexuella kretsar. St Sebastian är skyddshelgon för de 

pestdrabbade och under 1980-talet kom han att användas som skyddshelgon av 

AIDS-sjuka homosexuella. St Sebastian som motiv användes även för att 

belysa camp, genom en bild av Pierre et Gilles där fokus lagts på ”det 

teatraliska, sentimentala och naivt hängivna”
35

. 
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 Naket och erotiskt – för vems blick? 

Under detta tema berörs för vems blick motiv skapats, är nakna kvinnor tillsammans med andra 

kvinnor målade för en manlig, heterosexuell, voyeuristisk publik, och för vem skapades egentligen 

renässansens målningar av unga nakna män? Framförallt 1700-talsmålningar i rokokostil finns med för 

att ta upp frågan om vem bilder där nakna kvinnor tillsammans i sexuella situationer egentligen vänder 

sig till för publik.
36

 

Leda och svanen av François Boucher är ett motiv ur den 

grekiska mytologin föreställande Zeus som förklädd till 

svan våldför sig på prinsessan Leda. Mytologiska 

berättelser var vanliga och utmärkta täckmantlar för 

erotiska motiv och framställande av nakna kroppar i 

målningar.
37

 Det finns till och med många porträtt 

bevarade där kvinnor låtit avporträttera sig som någon 

mytologisk figur i mycket avklädda scener. I denna 

version av motivet med Leda och svanen förefaller 

svanen avbryta eller tränga sig på i en sexakt mellan Leda 

och en annan kvinna.  

 Konsthistoriens exkluderingar – samkönad åtrå och kreativitet 

Under konsthistoriens exkluderingar berörs hur konstnärer som hämtat sina motiv ur homosexuell 

kärlek och åtrå exkluderas ur konsthistorien eller så har de verk som tydligast visat homoerotik tonats 

ned och framställts som mindre betydelsefulla. Frågan som ställs är 

”Vilka föreställningar om sexualitet och kreativitet ligger egentligen 

till grund för konsthistoriens inkluderingar och exkluderingar?”
38

 

Atleter av Eugène Jansson visar två nakna män i en pose som var 

vanlig bland runtresande atleter kring sekelskiftet. Många uppträdde 

på scen och poserade för fotografier så avklädda som möjligt. 

Vältränade män utgjorde en sorts ”galjonsfigurer” i kampen mot 

industrialiseringens och urbaniseringens negativa hälsoeffekter.
39

  

  

                                                      
36

 2008-015 NM Queer  
37

 www.nationalmuseum.se 2010-10-11 
38

 www.nationalmuseum.se 2010-02-16 och 2008-015 NM Queer 
39

 www.nationalmuseum.se 2010-10-11 

Bild 4 Atleter 

Foto: Nationalmuseum© 

Bild 3 Leda och svanen 
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2.1.1 Tillvägagångssätt  

De två utställningsansvariga, Patrik Steorn och Veronica Hejdelind, hade arbetat tillsammans tidigare, 

i samband med Queervisningarna som Steorn gjort i samband med Stockholm Pride sedan 2006, och 

när Stockholm pride skulle vara värd för Europride 2008 ville de göra något större och mer beständigt. 

De lämnade in ett utställningsförslag till NM om att göra en hängning av de egna samlingarna med 

queerperspektiv. Visningarna var bara just då de gjordes, en hängning är mer synlig, den är ett steg 

vidare.
40

 

Processen bakom utställningen hade sin upprinnelse i Queervisningarna. Steorn berättade att 

utställningen är gjord efter samma princip som visningarna men begränsad av NM:s egna samlingar 

istället för de utställningar som varit aktuella under visningstillfällena. Utställningen innehöll ca 35 

verk, av dessa var det bara 6-7 stycken som vanligen ingår i den fasta utställningen. Inga inlån gjordes 

och även om hela samlingarna i teorin var tillgängliga så var det svårare i praktiken, vissa verk var 

utlånade, andra var i för dåligt skick för att kunna ställas ut och alla verk är inte katalogiserade på ett 

sökbart sätt.
41

  

Urvalet av konstverk baserades på Steorns tidigare forskning om queer- och genusperspektiv i 

konsthistorien samt på de kunskaper han hade om motiv som samlats i hbt-kretsar, han hade ett 

tidigare intresse för den typen av berättelser och har samlat på sig historier, men även sådant han hört 

vänner prata om har legat till grund. I bilagan till denna uppsats finns även den litteraturlista som 

Steorn använt till utställningen.
42

 

Utgångspunkten för utställningen var NM:s samlingar, att visa hur de kan läsas ur ett queerperspektiv 

och de utgick från konsten och vad den kan berätta snarare än från hbt-samhället.
43

 Verken som valdes 

ut skulle enligt Hejdelind vara så tydliga som möjligt och inte långsökta, då utställningen 

producerades på väldigt kort tid hade de inte tid att dammsuga samlingarna och tidsbristen samt 

kostnader exkluderade vissa verk. Framförallt var det Steorn som valde ut verken men de fick också 

tips från kollegor.
44

 För både Steorn och Hejdelind var ”Queer: begär, makt och identitet” dessutom 

den första utställningen de gjorde. 

2.1.2 Temana – vad säger de? 

De fyra huvudtemana går igenom olika aspekter av avvikelser från heteronormativiteten vilket är vad 

queer sammanfattat kan sägas handla om.  
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Gender Benders ifrågasätter könsrollerna och tar upp att det som är självklart manligt/kvinnligt idag 

inte var det förr och hänvisar också till Butlers teser om att kön är ett kulturellt skapat fenomen och 

inte alls är något naturligt eller självklart sätt att vara, baserat på vilket fysiskt kön en person föds med. 

Under denna rubrik ifrågasätts också könsbestämmandet, framförallt genom målningen Tidens spegel 

där en person som efter dagens sätt att bestämma kön inte säkert kan avgöras vara man eller kvinna.  

Porträttet av Gustav Mauritz Armfelt visar hur en högt stående person, tillhörande den absoluta 

makteliten, kunde låta avbilda sig på ett lekfullt sätt i teaterkostym och därigenom befästa sin 

maktposition. Även andra porträtt från 1700-talet där adelspersoner låtit avbilda sig i maskeradkostym 

visades och detta ger en förståelse för att maktens symboler ändrats genom historien. Detta tema 

klargör tydligt vad utställningen vill säga: att dagens ideal inte är något självklart symbolspråk utan att 

maktens symboler ändrats radikalt genom tiderna. Som Entwistle argumenterar i The Fashioned 

Body
45

 så iscensätts och visas både kön och andra sociala tillhörighetsaspekter genom dräkt baserat på 

den kulturella kontexten. Att därför utgå från porträtt från olika epoker och även länder blir ett 

intressant sätt att närma sig frågor om könstillhörighet och sociala hierarkier och det visar så tydligt 

det utställningsskaparna ville säga med detta tema, att ideal och symbolspråk vad gäller kön, makt och 

social ställning skiftar och inte är något fast eller naturligt. 

Bildkultur och begär ger olika exempel på konst som använts av homosexuella för att signalera till 

andra homosexuella om sin läggning under tider då homosexualitet varit förbjudet, kriminellt eller 

tabu. El Grecos konst ställdes ut för att illustrera detta, NM har en samling verk testamenterade av 

Rolf de Maré som levde som öppet homosexuell i Paris under en tid då El Grecos konst användes i 

just detta syfte. Även skulpturer av Constantin Meunier visades då framförallt hans skulpturer av 

arbetare var populära samlarobjekt bland homosexuella män.
46

 Temat ger för den oinvigde en inblick i 

ett symbolspråk som hållits hemligt för den stora allmänheten och ger en ökad förståelse för 

subkulturers sätt att identifiera sig utan att avslöja sig. 

Naket och erotiskt – för vems blick? visade fram konst med erotiska motiv eller nakna personer och 

ifrågasätter vem de skapats för och vad motiven består av. Fyra verk från 1500-talet med motiv av 

nakna, sensuella ynglingar användes och utställningstexten frågade om kropparnas sensualism var ett 

utslag för homoerotik. De fyra verken passar också väl in på Simons forskning om det homosociala 

italienska renässanssamhället och hennes argumentation om att detta gav effekter av samkönat sex 

som en del av kulturen trots att det var förbjudet att ägna sig åt sodomi och det även kunde leda till 

dödsstraff. Även motiv av kvinnor diskuterades i detta tema, även om de förutsätts vara målade för en 

manlig, voyeuristisk, publik snarare än en kvinnlig publik med homoerotiska intressen. Leda och 

svanen av François Boucher används som typiskt exempel då motivet består av två nakna kvinnor som 

kan antas bli avbrutna i en sexakt av svanen, en förklädd Zeus på ett av sina sexuella äventyr med 
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människor. Andra motiv som användes för att diskutera denna fråga var Niclas Lafransens målningar 

av kvinnor som ännu inte klätt sig som blir uppvaktade av sin kammarjungfru. Enligt 

utställningstexten så finns det flera pornografiska noveller från 1700-talet som handlar om män som 

blir upphetsade av att en annan kvinna ”värmt upp” den kvinnliga sexpartnern, särskilt populära var 

historier om erotiska möten mellan en kvinna och hennes kammarjungfru. Vidare talar texten om för 

oss att den här typen av målningar var mycket vanliga i, och gjordes för, aristokratins herrum under 

1700-talet, men att det även fanns kvinnor som samlade på den här typen av motiv.
47

 Det kan inte 

uteslutas att det fanns sexuella aspekter även för deras samlande. Det är också intressant att de tar upp 

frågan om varför lesbiskt sex avbildats. Att det vände sig till en manlig publik som fann dessa 

handlingar upphetsande, eller som i fallet med Toulouse-Lautrec som avbildade kärleksscener mellan 

kvinnor för att visa att han tog avstånd från borgerlighetens normer, att manliga konstnärer som 

avbildat kvinnor som älskar kvinnor inte har gjort det för att ge lesbiska någon form av bekräftelse i 

samhället. 

Konsthistoriens exkluderingar – samkönad åtrå och kreativitet tar upp problematiken med att det 

som faller utanför den heterosexuella normen vanligen har förringats, förbisetts eller ignorerats i 

konsthistorien. Framförallt lyfts här Eugen Janssons målningar fram, då hans målningar av nakna 

atleter och flottans badhus setts mer som kuriosa jämfört med hans blåtonade Stockholmsmotiv av 

folktomma gator i skymningen. Steorn påpekar att även målningarna av Stockholms öde gator och 

gränder har ett samband med Janssons sexuella läggning (han anses idag ha varit homosexuell, även 

om det tystats ned av hans släkt och vänner för att homosexualitet var brottsligt under hans levnadstid) 

då detta var mötesplatser för homosexuella män under en tid då homosexualitet var brottsligt och 

straffbart. Motiven med nakna män passade dock in i tidens kult av maskuliniteten där vältränade 

nakna män utgjorde förebilder i kampen mot industrialiseringens negativa effekter, detta gjorde 

målningarna ideologiskt legitima.
48

 Även verk av två kvinnliga konstnärer, Sigrid Fridmans skulptur 

av Klara Johansson, som hon hade en passionerad relation till, och Sigrid Blombergs porträtt av sin 

livspartner Sigrid Leijonhufvud, från det lesbiska nätverket i Stockholm kring sekelskiftet 1900 

ställdes ut.
49

  

2.1.3 Vem vänder sig utställningen till? 

Utställningens tilltänkta primärmålgrupp var deltagarna i Stockholm Pride, Europride 2008. Utöver 

denna var huvudmålgruppen boende i Storstockholm med intresse för konst och/eller könsfrågor, 

besöksgruppen allmänt konstintresserade brukar minska under sommarmånaderna och därför satsade 

museet på en ökad besöksmängd från den gruppen. Även turister i Storstockholm var tilltänkt 
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målgrupp, då denna grupp är mycket stor under just sommaren.
50

 Utställningen hade alltså en mycket 

stor och varierande målgrupp då den praktiskt taget vänder sig till alla som skulle kunna tänka sig ett 

museibesök. Detta har förstås påverkat hur utställningen utformades och hur djupt den gick in på de 

olika teman som presenteras, då förkunskapskraven är så olika i alla tilltänkta målgrupper blir en 

djupare presentation svår utan att samtidigt begränsa målgrupperna och riskera att utesluta eller 

avskräcka personer utan förkunskaper eller särskilt intresse för just dessa frågor. 

Meningen var att introducera queerperspektivet för en publik som kanske inte kände till det innan 

samtidigt som utställningen vände sig till de mer kunniga i queerperspektiv för att visa hur det kan 

användas i praktiken för äldre konsthistoriskt material.
51

 

Hejdelind var nöjd med utställningen och nämnde att de fick många besökare och hon trodde att det 

kanske också var besökare som inte vanligen går till NM som lockades av denna utställning.
52

 

2.2 Recensioner 

De recensioner som under mina sökningar fanns tillgängliga
53

 på nätet är följande: 

Fria tidningar har en recension av utställningen, skriven av Maria Knutsson-Öy som sammanfattar 

utställningen med orden: 

Queer – begär, makt och identitet är en lärd liten utställning, som dock bara skrapar på 

ytan av ett komplext och högintressant område inom konstvetenskapen där mycket mer 

av intresse finns att hämta. […] Har du någon form av tidigare erfarenhet av queerteori 

eller genusperspektiv i allmänhet erbjuder utställningen inte mycket nytt och det hela kan 

lätt upplevas som platt och lite fattigt. Som en lättsmält introduktion till området fungerar 

den dock utmärkt. Och förmodligen är just detta utställningens syfte – att synliggöra ett 

tidigare okänt perspektiv för en allmänintresserad museipublik, kanske mestadels 

bestående av turister som betar av Nationalmuseum bland andra sevärdheter under en 

späckad Stockholmsvistelse.
54

  

Recensenten är kritisk till att utställningen är så ytlig, när området enligt henne har så mycket mer att 

komma med. Ett större djup hade enligt henne gjort den mer intressant för den insatte i ämnet. Ett 

större djup hade dock som tidigare nämnts kunnat utesluta andra tilltänkta målgrupper. 

I The Local finns recensionen Opening a window on the Queer world av David Bartal. “With only a 

modest number of paintings and sculptures, the exhibit called “Queer: Desire, Power and Identity,” 
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demonstrated the capacity of art to illuminate and provoke fresh ideas.” Bartal skriver bland annat att 

flera målningar skapade för flera århundraden sedan tydligt visar att vad som ansetts vara ”normal” 

sexuell identitet skiftat genom tiderna, han nämner också att Sveriges krigarkonung Karl XII, som 

dessutom är favorit hos många högerorienterade nationalister i Sverige, avporträtterats i klänning.
55

 En 

annan av recensentens egna reflektioner lyder:  

One gets an impression from this exhibit that the Swedish upper classes enjoyed greater 

freedom than commoners to cross conventional gender lines. Are demonstrations of 

androgyny a way to manifest power, to show that you are above common rules and 

limitations?
56

  

Bartal uttrycker också en viss oro över att han ska fångas av tv-männens kameror under 

pressvisningen för att hans vänner då ska se honom och få för sig att han är homosexuell och 

kommenterar detta med:  

Politically incorrect thoughts like that pop up when you least expect them, even if you 

like to think of yourself as the most tolerant person on earth. There is still a substantial 

amount of fear and anxiety in the air surrounding homosexuality, even in progressive 

countries like Sweden.
57

 

Bartal avslutar sin recension med: “Stockholm is opening windows to a part of our community we 

usually don‟t see or recognize, and we are all invited to the party.” 

Konsten. Nättidskrift om samtidskonst har en recension från 20 juli 2008 av Anders Olofsson. 

Recensionen börjar med:  

Alla museers samlingar är resultatet av ett kulturellt betraktelsesätt, som även involverar 

ett ställningstagande till de sociala och politiska normer som kännetecknar det samhälle i 

vilket institutionerna vuxit fram. Det är ett faktum man måste ta hänsyn till när man tar 

del av museernas version av kulturhistorien. Det finns alltid orsaker till att vissa saker 

visas och andra exkluderas, liksom att museets presentation enbart skall betraktas som ett 

förslag på hur historien kan läsas.
58

 

Olofsson påpekar också att flera museer i Stockholm under Pride-veckan lyfter fram hbtq-teman och 

att detta visserligen är sympatiskt men samtidig förrädiskt då det kan ge intryck av att det är något som 

bara gör pliktskyldigast då hbtq-frågorna är i fokus och att det därför är väldigt bra att NM gör en hel 

sommarutställning med tillhörande visningar och utställningsmaterial på temat.  
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Queer – begär, makt och identitet” är en liten utställning, men naggande god. Dess 

pedagogik känns inte överlastad, utan upprättar små rum för eftertanke. Förhoppningsvis 

har dessa en varaktighet som sträcker sig längre än till den 10 augusti.
59

  

Olofsson är mer positiv i sin recension än Knutsson-Öy och berömmer NM för att de gjort en lite 

längre utställning än enbart över den tid då Stockholm Pride pågår. Olofsson tar upp det som kanske är 

det viktigaste utställningen kan göra: öppna ögonen för eftertanke hos betraktarna. Som jag förstått det 

måste det trots allt vara det som är huvudmålet för utställningen. De tre recensionerna jag här återgivit 

kommer från olika tidningar med olika uttalade mål och målgrupper vilket också påverkar vilken typ 

av recension som görs och vad recensenten fokuserar på. 

2.3 Museernas roll 

De stora statliga museerna och samlingarna i Sverige och för den delen resten av västvärlden skapades 

inte av en slump utan med syften att bilda folket men också för att skapa en nationell känsla. Hooper-

Greenhill hävdar med Foucaults teorier om kunskap som utgångspunkt att museer har varit aktiva i 

skapande och formandet av kunskap under en mycket lång tid. Under denna tid har många olika 

kunskapsstrukturer och regler för att skapa sanning kan ses i produktionen för att forma kunskap och 

att varje samhälle kan ha en egen grund för sanning.
60

 

Museerna har alltid haft ett pedagogiskt syfte eller uppdrag att bilda folket i konst och vad som är rätt 

och god konst, men de har också genom att visa upp vad som är bra och rätt skapat och/eller befäst 

normer i samhället.  

NM:s uppdrag är enligt deras hemsida följande: 

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde är en statlig myndighet som har 

uppdrag att bevara kulturarvet. Vi ska främja konsten, konstintresset och 

konstvetenskapen. Uppdraget styrs av ett årligt regleringsbrev från regeringen. […]  

Nationalmuseums uppdrag vilar på tre ben: att bevara, tillgängliggöra och stå för 

kunskapsuppbyggnad. Nationalmuseums verksamhet ska även ge perspektiv på 

samhällsutvecklingen och vara en aktör i samtiden.
61

 

NM:s uppdrag innebär att de ska vara en aktör i samtiden och bidra med kunskapsuppbyggnad gör, 

framförallt med museernas historiska kontext som folkbildande, att en utställning av denna typ är 

mycket välkommen. Utställningen tar dessutom upp ett tema om konsthistoriens exkludering av 

homosexuella konstnärer och deras motiv där detta kan framgå vilket gör att utställningen blir mer 
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intressant då den är på NM som genom just temat konsthistoriens exkluderingar får fokus på sig självt 

som skapare av konsthistoria. 

NM har baserat på 2007 års besökare kommit fram till att under sommaren är den största delen 

besökare utländska turister.
62

 Genom utställningen försökte skaparna även vända sig till andra grupper 

som vanligen minskar under sommarmånaderna.  
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3. Diskussion och slutsatser 

3.1 Hur kan äldre konst användas för att belysa ett för vår samtid aktuellt tema? 

Genom att skapa ett koncept som håller för en utställning, både vad gäller de fysiska konstverken men 

också det budskap som genom dem förmedlas, kan äldre konst användas för att belysa för vår samtid 

aktuella teman, frågor eller strömningar. För att använda material som inte i sig självt haft en 

anknytning till de frågor eller det tema utställningen ämnar handla om måste ett perspektiv finnas att 

lyfta fram som kan appliceras på det material som ställs ut. 

Det är svårt att göra en utställning som både vänder sig till redan insatta inom ett specifikt område och 

en bredare, allmänorienterad publik. Det är en svår balansgång att både komma med något intressant 

för de insatta och kunniga i en fråga och för den stora allmänheten som kanske helt saknar tidigare 

erfarenheter eller förförståelse om detta och eventuellt bara ser utställningen som avkoppling eller 

tidsförströelse. De tre recensioner jag hittat har gett olika bild av utställningen, varav recensionen i 

Fria Tidningar är den mest kritiska. Framförallt är det bristen på ett mer djupgående perspektiv 

recensenten motsätter sig genom att skriva att utställningen inte kommer med något nytt för den 

insatta i queerteori eller genusvetenskap. Utställningen var inte särskilt djupgående på något av temana 

men jag har inte heller fått uppfattningen att det varit meningen då det troligtvis hade resulterat i att 

den uteslutit en större mängd potentiella besökare som saknade tidigare kunskap inom området och 

kanske också intresse för dessa teman och frågor. Som jag tolkar utställningen är dess syfte att 

applicera ett queerperspektiv på äldre konst för att öppna ögonen på besökaren om att heteronormen 

inte alltid gäller, alltså till exempel att heterosexualitet inte alltid kan förutsättas, och att våra 

”självklarheter” idag inte alltid varit just självklara vad gäller könsidentiteter och –uttryck, vilket 

diskuterades framförallt genom dräkt i de porträtt som visades. Kanske var ambitionerna lite för stora 

när de vände sig till besökarna av Europride 2008 som primärmålgrupp då utställningen ändå är så 

liten och inte riktigt ges möjlighet att gå på djupet samtidigt som det är viktigt att öppna upp för dessa 

teman inom större sammanhang och inte isolera hbt och queer-frågor samt -personer till subkulturer. 

Kanske var det inte frågorna som togs upp som vände sig till hbt-personer utan själva konsten? Det 

kanske är ett sätt att visa att konsten i sig inte är exkluderande, utan bara dess historieskrivning, och ett 

sätt att visa att det som faller utanför heterosexualitetens normer och ramar inte är någon ny företeelse 

i konsten. Denna utställning kan dock ha något att komma med även för den som vet mycket om 

queerteori. Det kan vara givande att se det perspektivet applicerat på äldre konst och det kan vara värt 

att se denna typ av utställning bara för att den gjorts på ett stort, offentligt, museum. För den som 

redan är insatt i ett ämne kan det också vara intressant att se hur andra tolkat och gestaltat det, då finns 

också möjligheten att göra mer kvalificerade bedömningar och djupare reflektioner och om medhåll 

eller inte till det som står i texterna eller om det går att finna i motiven. Steorn sade också under 

intervjun att meningen var att visa hur detta perspektiv kan användas i praktiken på äldre 
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konsthistoriskt material, något som inte tidigare getts någon större möjlighet. Som okritisk besökare 

och ny inom ämnet, kanske till och med första mötet med det i ett större sammanhang, kan det vara 

lättare att se precis vad som pekas ut av utställningsskaparna utan att reflektera så mycket kring egna 

tankar om vad som sägs/förs fram. 

3.2 Hur gick skaparna av denna utställning till väga för att förmedla utställningens 

budskap? 

Det som framförallt gör utställningen intressant och hållbar i sitt syfte är att den genom 

utställningstexterna återknyter till den historiska kontexten. Alla dessa porträtt som använts för att visa 

på förändringen av ideal återkopplas till sin samtid med korta kommentarer om vad porträtten sade då 

med reflektioner om vad detta kan ställa oss för frågor idag. Utställningen hade utan sina texter inte 

sagt särskilt mycket och enbart konstverken hade både inom och mellan de olika temana inte hållits 

samman av sig själva då det är en bred samling motiv, konstnärer och epoker som används. Med 

texterna berättas en historia om skiftande ideal och utanförskap. Utan texterna hade syftet troligtvis 

gått förlorat. För att se verk ur ett queerperspektiv behövs antingen förkunskap om hur verken 

vanligtvis betraktas och hur en alternativ tolkning kan göras, vilket utesluter de flesta från att få ut 

något av utställningen, eller en text som lyfter fram både det ”vanliga” sättet att se verket och berättar 

om det eller de nya sätt som också kan användas vilket gör att den blir mer tillgänglig för en bredare 

allmänhet. Betraktaren behöver i det här fallet hjälp med att se utställningens budskap. Till denna 

utställning behövdes ingen förkunskap utan texterna klargjorde de teman som visades och detta gjorde 

att utställningen var tillgänglig för alla som kunde läsa svenska eller engelska. 

Att utställningstexterna i det här fallet är så viktiga för upplevelsen av utställningen gör att besökaren 

måste lägga tid på att läsa texterna och utifrån dem själva analysera bilderna. I många utställningar blir 

texterna överflödiga då det är konsten och motiven besökaren tittar på. I ”Queer: begär, makt och 

identitet” är det inte själva motiven, utan vad de kan berätta som är det centrala, vilket gör texterna 

nödvändiga för en förståelse av temana. Som besökare av konstmuseer eller för den delen även andra 

typer av museer ser jag i många fall längre texter som ett störande moment som hindrar mig från att se 

de utställda föremålen ostört eller som jag vill. I en utställning som vill förmedla något specifikt, få 

upp ögonen för något jag tidigare inte sett eller kanske inte ens reflekterat över, blir texterna 

oumbärliga. Utan texterna hade jag troligen inte tagit till mig utställningens budskap utan fortsatt att 

titta på verken utifrån mitt intresseperspektiv utan att reflektera över vad de har att berätta om andra 

aspekter, som i detta fall ett queerperspektiv. Utan vidare kunskap eller hjälp på traven hade inte nya 

tankespår och betraktningssätt utvecklats.  

Utställningstexter för att fånga besökaren bör inte vara för långa men samtidigt innehålla tillräckligt 

med intressant och relevant information för att vara givande. Det är väsentligt att utgå från att texterna 

vänder sig till en publik och redan i stadiet innan de skrivs bestämma vem de ska vända sig till i första 
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hand och anpassa språkbruk och förkunskapsnivå därefter. Därför är det som Belcher påpekar av 

största vikt att ha en tilltänkt målgrupp och att arbeta med dem som utgångspunkt. Med många långa 

texter finns risken att besökare inte vill lägga tid och energi på att läsa dem, det är alltså viktigt att göra 

texterna lättlästa samtidigt som de inte fördummar besökaren genom att skriva informationen på näsan 

eller använda ett alltför förenklat språk som riskerar ge ett intryck av okunskap av utställaren eller 

idiotförklaring av besökaren. 

En utställning av detta slag kräver mer av besökaren än en ”vanlig” konstutställning där kanske i första 

hand verkens skönhet och konstnärens skicklighet beskådas. Här krävs ett uppvaknande, en 

tankeprocess inför varje tema eller verk och egna reflektioner mellan historien och idag. Hur var det 

då, hur är det idag och varför är det så? Och kanske den viktigaste frågan varje enskild besökare kan 

ställa sig: vad tycker jag och varför tycker jag så? I denna utställning var texterna nödvädniga för att 

leda in besökaren på de frågeställningar som utställningen tog upp. 

3.3 Hur kan ett tydligt och potentiellt känsligt ämne belysas och förmedlas utan att 

provocera vare sig de som ska ta till sig informationen eller de den handlar om? 

Provokationer är oftast inte ett särskilt lyckat sätt att göra någon uppmärksam på känsliga frågor och 

skapa en ökad förståelse. Arga människor lyssnar sällan. Med en medveten, uppenbar provokation kan 

människor som varit relativt öppna i en fråga gå från denna öppenhet till ringaktning och 

misstänksamhet eller bli ett fortsatt steg i att trakassera och frysa ut minoriteter. Att reta upp dem vars 

förståelse och/eller stöd är det önskvärda är sällan en god taktik. Det går att förmedla budskap som lätt 

kan göras provocerande på ett mer lättillgängligt sätt. Provokationen kanske främst riskerar att riktas 

mot den eller de en utställning handlar om och inte mot besökarna. Den typ av provokation jag här 

menar bör undvikas är en öppen, medveten provokation för att reta upp besökaren och därigenom få 

mer uppmärksamhet eller en provokation för sakens skull. Jag menar inte att vissa ämnen inte bör tas 

upp, bara att mer eftertanke bör läggas på hur de framställs när de riskerar att verka provocerande på 

framförallt den eller de som utställningen ska handla om. 

När en grupp pekas ut finns alltid risken för alltför stora generaliseringar och kategoriserande som 

uppfattas som provocerande och felaktiga av de tillhörande den gruppen. När teman som berör hbt-

personer lyfts fram finns en risk att det snarare befäster gamla fördomar mot, och hierarkier inom, 

gruppen. I hbt-sammanhang är det vanligt att det framförallt är den homosexuella mannen som hamnar 

i fokus och blir den det främst handlar om. Den utställning min uppsats baseras på har dock inte hbt 

utan queerperspektiv som tema och att visa NM:s samlingar ur detta perspektiv, med framförallt ett 

fokus på det från den heterosexuella normen avvikande inom könsuppfattning och sexuella identiteter, 

inte att berätta om hbt-frågor eller historia. 

När hbt-frågor diskuteras är det vanligt att fokus hamnar på h:et, de homosexuella och framförallt 

homosexuella män, och därmed att andra grupper under samlingsbeteckningen, alltså bisexuella och 
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transpersoner, hamnar utanför eller i skymundan.
63

 I denna utställning läggs mycket fokus på just 

homosexuella och sex mellan samkönade, men även personer som inte agerar i enlighet med 

könsnormer tas upp genom temat Gender Benders vilket belyser olika delar av transbegreppet. Kvar 

finns de bisexuella. Det är förstås svårare att belysa denna grupp då samkönade relationer vanligen 

förutsätts vara homosexuella och relationer till personer av motsatt kön på samma sätt förutsätts vara 

heterosexuella, vilket gör att bisexuella relationer antingen refereras till som homo- eller 

heterosexuella. Bisexualitet har heller inte exkluderats från utställningen utan det är svårare att belysa 

detta då inte heller detta begrepp eller denna etikett funnits då majoriteten av verken skapats, det står 

inte heller i kontrast mot något som homo och hetero gör mot varandra vilket gör det svårare att 

synliggöra. Det är möjligt att peka ut samkönad sex men inte att etikettera någon bisexuell utan att rent 

av hitta på detta. Ett porträtt av Hertigen av Orléans visar en man som var gift med en kvinna och hade 

barn med henne men som också hade manliga älskare, vilket skulle kunna visa på bisexualitet men 

lika gärna kunna handla om vad samhället krävde (äktenskap och arvingar) och vad han själv önskade. 

Hur, eller om, denne man idag skulle valt att definiera sin sexualitet vet vi inget om.
64

 

Att kvinnliga konstnärer var underrepresenterade kan uppfattas som provocerande, kanske framförallt 

av homosexuella kvinnor då de ofta exkluderas både som kvinnor och som lesbiska, medan manliga 

homosexuella vanligen får mer utrymme när homosexualitet och diskriminering diskuteras och att 

bristen på kvinnliga konstnärer skulle befästa denna ordning. Nu var kvinnor representerade, om än 

inte i lika stor utsträckning, men detta är en direkt effekt av hur samlingarna (och historien) idag ser ut. 

Under temat Konsthistoriens exkluderingar - samkönad åtrå och kreativitet visades verk av två 

kvinnliga konstnärer, baserat på deras lesbiska läggning och med deras respektive partner som motiv, 

så homosexuella kvinnor var inte exkluderade från diskussionen. Däremot är kvinnor vanligen 

underrepresenterade som konstnärer i framförallt museisamlingar med äldre konst rent generellt och 

NM:s samlingar är inget undantag från detta. Det finns förvisso verk av kvinnliga konstnärer i 

samlingarna men det är inte säkert att de var tillgängliga eller passade in i utställningen i övrigt. De 

utställningsansvariga försökte också få fram fler porträtt av kvinnliga konstnärer men de var i för 

dåligt skick för att kunna ställas ut.
65

 Steorn sade under intervjun att det dykt upp frågor om varför så 

få kvinnor var representerade i utställningen och att det berodde på att de var dåligt representerade i 

samlingarna och således en avspegling av detta. Hejdelind framhöll också att syftet var att visa NM:s 

samlingar ur ett queerperspektiv, vilket inte gjorde det aktuellt att låna in verk för att kompensera för 

samlingarnas brister.
66

 Det kan också diskuteras huruvida det är av större vikt i denna utställning då 

den är baserad på en specifik samling och därmed speglar just den.  
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Med provokationer menar jag också risken att konstverk eller konstnärer ska uppfattas som 

beslagtagna eller ”stulna” av en grupp. Med stulna menar jag att verken inte längre tillhör en allmänhet 

utan att vissa motiv eller specifika verk, av den stora allmänheten, anses tillhöra en specifik grupp, 

detta kan lika gärna vara tillskrivet av andra grupper. Ett exempel som belyser detta är hur Bartal i sin 

recension av utställningen reflekterar kring att någon ska få för sig att han är homosexuell bara för att 

han är på en utställning med queer-tema. Genom att knyta an till tidigare kontexter undviks risken att 

konstverken uppfattas som ”stulna” av en grupp, det visar snarare att det som konsten nu används för 

att säga bara är en av många betydelser som kan finnas, sida vid sida. Det är vid tal om stjälande svårt 

att inte göra paralleller till extremfallet nynazister, som lägger beslag på symboler och historia. De gör 

dem till sina på ett sätt som gör det svårt för andra att använda dem utan att misstänkas, eller av 

omgivningen anses, vara nynazist. Därför är det viktigt att inte låsa ett konstverk till enbart en grupp, 

genom att göra som i temat med camp: visa att vissa verk i vissa kretsar och för den invigde haft en 

annan betydelse än för den oinvigde. Där handlar det inte om att verken är något annat, utan att de kan 

ses som något annat. Att lägga beslag på eller stjäla konst genom att ge den en ny innebörd som inte 

kan bortses ifrån, eller göra om den till symboler för något, är att exkludera samtliga som inte tillhör 

den gruppen från att använda den konsten. Både Steorn och Hejdelind framhöll under intervjuerna att 

queerperspektivet inte är en omskrivning av tidigare tolkningar utan ett annat perspektiv, en annan 

läsart. Det är helt enkelt bara ett annat sätt att se och läsa konst och därigenom hitta innebörder som 

med andra perspektiv kan vara irrelevanta eller förbigås. 

3.4 Avslutande reflektion om utställningen som sådan 

Utställningen ”Queer: begär, makt och identitet” var en mycket trevlig utställning som dock kunde 

getts utrymme att gå djupare in på de olika temana som berördes för att bli intressantare för de med 

större kunskap inom området och för de som fick mersmak. Som en introduktion och för att väcka nya 

tankar var den alldeles utmärkt. Med alla utställningstekniska aspekter i åtanke var resultatet mycket 

positivt även om mer tid, större resurser och mer utrymme hade kunnat ge en större och mer intressant 

berättelse. Att utställningen var en sommarutställning gjorde kanske att den inte heller borde vara 

större och mer djupgående med tanke på att de flesta besökare som antogs komma var utländska 

turister som ofta har fullspäckade scheman och vill hinna se så mycket som möjligt och därmed inte 

lägga ner den tid och energi som hade krävts av en större utställning.  

Att en utställning av denna typ görs på NM som är en myndighet är ett bra sätt att belysa mångfaldens 

plats i dagens samhälle och befästa dess plats som en mycket viktig del utav det, det blir ett inlägg i 

samhällsdebatten som säger att hbt- och queer-frågor ska ha sitt utrymme. Likaså är det ett bra initiativ 

att öppna upp museisamlingarna med äldre konst för olikheter och låta dem ge ett mer historiskt och 

långtgående perspektiv än vad enbart samtidskonst kan göra. 
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Det är intressant att en utställning med ett tema som Queer sätts upp på ett av de stora, statliga 

museerna då de är auktoriteter på konstområdet och därmed ger en tyngre signatur än om en liknande 

utställning gjorts på ett privat galleri vilket mer kunde tolkats som ett privat initiativ. Nu är det NM 

som dessutom är en myndighet som gör ett inlägg i debatten om exkluderingar och utanförskap, 

genom sina egna samlingar. Utställningen är också ett bra svar på frågan vad vi ska med alla samlingar 

till. De kan som i detta fall användas för att ge information även om sådant de inte innehåller och 

kanske säga ännu mer på grund av detta, alltså vad som aktivt och passivt exkluderats. 
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4. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur äldre konst kan användas för att belysa för vår samtid 

aktuella frågor och att bidra till diskussionen om vad vi ska med de offentliga samlingarna till. 

Undersökningen baseras på utställningen ”Queer: begär, makt och identitet”, som hade just intentionen 

att använda äldre konst för att belysa aktuella frågor i vår samtid som per definition inte fanns då 

verken skapades. 

Några av de slutsatser jag kommit fram till i uppsatsen handlar om vikten av texter i en utställning som 

vill säga något nytt och ge oss nya perspektiv. För att besökaren ska kunna tillgodogöra sig budskapet 

eller berättelsen krävs texter som hjälper besökaren att se vad utställningen försöker säga utan att för 

den skull vara en pekpinne. Likaså behöver texterna informera om äldre kontexter för att inte riskera 

att ”stjäla” ett verk och utesluta andra tolkningar och betydelser av det. I utställningen är det inte själva 

motiven, utan vad som kan utläsas ur dem som är det centrala, vilket gör att texterna är nödvändiga för 

en ökad förståelse. Meningen med utställningen är att den genom sina teman ska väcka frågor och 

tankar kring dagens ideal och föreställningar om dessa frågor och besökaren också ska få syn på sina 

egna föreställningar. Att normer förändrats måste ses som en självklarhet och detta kan 

förhoppningsvis leda till en större eftertanke för de egna föreställningarna om vad som anses typiskt 

manligt eller kvinnligt och ”normalt”. 
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5. Källor och litteratur 

5.1 Otryckta källor: 

Arbetsmaterial, pedagogiska avdelningen, finns på Nationalmuseum, översänt via mail från Veronica 

Hejdelind: 

2008-015 NM Queer (slutgiltiga verklistan) 

Hängning av samlingarna enligt queerperspektiv – förslag 1 

Kommunikationsmöte Queer. Protokoll, 16 augusti 2006 

Queer pressmeddelande 

5.2 Tryckta källor: 

Belcher, M., Exhibitions in museums, Leicester, Leicester University Press, 1991 

Butler, J., Bodies that matter, on the discursive limits of “sex”, New York, Routledge, 1993 

Hooper-Greenhill, E., Museums and the Shaping of Knowledge, London, Routledge, 1992 

Rosenberg, T., Queerfeministisk agenda, Stockholm, Atlas, 2002 

Iklädd identitet: historiska studier av kropp och kläder, red., Hurd, M., Olsson, T., Öberg, L., 

Stockholm, Carlsson, 2005 

”Kvinnor i manskläder och konstnär i damkläder” Steorn, P., i: Henri de Toulouse-Lautrec, red: 

Hedström, P., Stockholm, Nationalmuseum, 2008 

“Homosociality and erotics in Italian Renaissance portraiture” Simons, P., i: Portraiture, Facing the 

subject, red: Woodall, J., Manchester University Press, 1997 

5.3 Muntliga källor: 

Intervju med Patrik Steorn över telefon, 2010-02-24 

Intervju med Veronica Hejdelind, Café Dello, Stockholm, 2010-02-22 

5.4 Nätkällor: 

Recensioner:  

www.fria.nu sök: queer: begär, makt och identitet → Inget för den queerkunnige 2010-02-04 

konsten.net sök: queer → Nationalmuseum, Stockholm: ”Queer – begär, makt och identitet” 2010-02-

04 

http://www.fria.nu/
http://www.konsten.net/
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www.thelocal.se search: queer → opening a window on the Queer world 2010-02-08 

NM:s hemsida www.nationalmuseum.se  

→ Om oss → Organisation → Vårt uppdrag 2010-03-10 

→ Besöka museet → utställningar → tidigare → Queer: begär, makt och identitet 2010-02-09 

→ Könsöverskridare – Gender bender 

→ Bildkultur och begär 

→ Naket och erotiskt – för vems blick? 

→ Konsthistoriens exkluderingar – samkönad åtrå och kreativitet 

→ Sankt Sebastian av Pietro Perugino 

→ Leda och svanen av François Boucher 

→ ”Arm i arm” 

→ Atleter av Eugène Jansson 

→ Gustav Mauritz Armfelt av Adolf Fredrik Wertmüller 

→ Hedvig Sofia av Sverige g. Holstein-Gottorp av David Klöcker Ehrenstrahl, hans ateljé 

→ Karl XII, konung av Sverige och Hedvig Sofia, prinsessa av Sverige av David Klöcker Ehrenstrahl, 

tillskriven 

→ Kort om utställningens alla verk (PDF_utstallningar_queer.pdf)  

5.5 Fotografier: 

Bild 1-11 Foto: Nationalmuseum©  

  

http://www.thelocal.se/
http://www.nationalmuseum.se/
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6. Bilagor 

6.1 Ordlista 

Camp  - ”Camp – en sorts estetik som tar fasta på motsägelser mellan ytligt och djupsinnigt, 

uppriktigt och förkonstlat, sentimentalt och cyniskt. Camp handlar också om att göra 

bilder och motiv till sina egna, oavsett ursprungliga intentioner och skapa en alternativ 

bild- och kulturhistoria.“
67

 

Cruisingområde – område där män träffas för att ha sex med andra män. 

Drag  - dragqueen/king person som ikläder sig i motsatta könets roll och kläder. 

HBT/hbt  - Samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, trans* (paraplybegrepp för bland 

annat: transexuella, transvestiter, intergender, bigender och nongender).  

Heteronormativitet – ”Heteronormativitet är enkelt uttryck antagandet att alla är heterosexuella och att 

det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet åsyftas i 

forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som 

vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och allomfattande. 

Heteronormativitet grundar sig på synen på binär könsuppfattning och en hegemonisk 

heterosexuell norm. Heteronormativitet är aktivt normerande, och allt det som faller 

utanför stämplas som avvikande och är/blir därmed fel.”
68

 

Norm - Definieras vanligen som en regel, ett ändamål, ett ideal. Normer är i praktiken sociala 

regelsystem som ofta förblir osynliga tills någon/något bryter mot dem. Begrepp som 

normativitet är också kopplade till upplevelsen av något påtvingat, vilket i sin tur tyder 

på förtryck, förtrycket i detta fall är ofta följden av de vardagliga regler och normer vi 

förväntas leva efter snarare än ett direkt förtryck från en specifik avsändare.
69

 

Poststrukturalism - ett perspektiv som problematiserar relationen mellan kunskap och makt genom att 

fokusera på hur kategorier skapas diskursivt genom motsatser och uteslutningar. 

Foucaults användning av begreppet diskurs handlar om historiskt specifika och 

konkreta praktiker vilka producerar maktrelationer.
70

 

Queer - ord som i den engelskspråkiga världen använts starkt nedsättande för homosexuella. 

Som adjektiv är betydelsen konstig, knäpp, avvikande. Ordet återtogs av Queer Nation 

som motiverade detta genom manifestet ”Queer read this” med motiveringen att det är 
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 Den definition av camp som användes under utställningen, citerat Patrik Steorn. 
68
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69
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70
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ett slugt och ironiskt vapen att stjäla från den homofobe och använda det emot honom. 

Det motiverades också med att gay, som då användes, gav en slags förväntan om att 

vara roliga och charmiga människor, som lever i tysthet och marginaliserade i den 

heterosexuella världen.
71

 Queer används ibland, om än mer sällan, som paraplybegrepp 

för hbt, men används också av personer som inte tillhör eller accepterar könsnormerna 

om män och kvinnor. Queer betecknar, och är, inte en identitet utan ett kritiskt 

förhållningssätt till det heteronormativa.  

6.2 Verkförteckning 

Könsöverskridare – gender benders  

Här behandlades föreställningar om sexualitet, kön, genus, maskulinitet och femininitet för att belysa 

könsnormens föränderlighet. För att gestalta det första temat valdes porträtt av drottning Kristina 

(NMGrh 2534, 1853), Gustav III (NM 1012, NMGrh 398), Karl XII och Hedvig Sofia som barn 

(NMGrh 331), Hedvig Sofia av Sverige (NMGrh 2906), Henrik, 1726-1802, prins av Preussen 

(NMGrh 1106), Filip I, 1640-1701, hertig av Orléans (NMGrh 1170), Johan Gabriel Stenbock 

(NMGrh 693), Anna Elisabet von der Schulenberg (NMGrh 1367), Gustaf Mauritz Armfelt (NMGrh 

2350), Sackska familjetavlan (NMGrh 2145) samt Brukspatron Jennings, hans bror och svägerska 

(NM 1566) för att påvisa några olika ideal som varit rådande vad gäller köns och maktframställningar. 

Osäkerheten kring eller leken med könsföreställningar framgår än tydligare i målningen Tidens spegel 

(NM 1433).
72

 

Bildkultur och begär 

Bilder och konst som varit populära samlarobjekt i homosexuella kretsar representerades i 

utställningen av bronsstatyetter av Constantin Meunier (NMSk 1018, 1019, 1020, 2020) som var 

mycket populära kring sekelskiftet 1900 som samlarobjekt bland homosexuella män. Helgonet St 

Sebastian är en gayikon och i utställningen påtalas både den rollen nu och tidigare i historien, och 

kopplingen mellan att han var beskyddare mot pesten och att denna aspekt även användes av AIDS-

sjuka homosexuella under 1980-talet. Pietro Peruginos målning av helgonet användes (NM 2703). El 

Grecos konst var föremål för en kult bland homosexuella män i början av 1900-talet, detta 

representeras av fyra målningar (NM 5970,5971, 5972, 5973) som är i hans art, eller kopior efter hans 

målningar, och tillhörde Rolf de Marés (som levde som öppet homosexuell vid denna tid) samling. 

Gayikoner för lesbiska representeras av poeten Sapfo från antikens grekland (NM 2135) samt den 

romerska jaktgudinnan Diana (NM 643).
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Naket och erotiskt – för vems blick? 

Kvinnlig homoerotik för en manlig voyeuristisk publik representeras av Leda och svanen (NM 771), 

Venus i badet omgiven av nymfer och amoriner (NM 769), Diana och Callisto (NMH 7/1897) samt 

1700-talsmålningar av kvinnor som ännu inte klätt sig, med kammarjungfrun som väcker eller 

assisterar vid påklädningen (NMB 1405, 1406). Nakna ynglingar (NMH 335/1863), Studier Hercules 

Capitolinus (NMH 8/1866), Naken man (NMH 8/1926) och Två nakna män (NMH 2947/1863) till 

frågan om vem nakna och erotiska bilder egentligen vänder sig till.
74

 

Konsthistoriens exkluderingar – samkönad åtrå och kreativitet 

Eugène Janssons självporträtt (NM 2101) och målning av nakna atleter (NM 2133) för att ta upp vilka 

föreställningar om sexualitet och dess kopplingar till kreativitet som finns i hans målningar. 

Sigrid Fridmans bronsrelief av Klara Johansson (NMGrh 2773) och Sigrid Blombergs skulptur av 

Sigrid Leijonhufvud (NMSk 920). Knäböjande Maria i helfigur (NMsk 920) för att lyft fram det 

lesbiska nätverket i Stockholm kring sekelskiftet 1900.
 
Porträtt av Selma Lagerlöf visades då hon 

levde i samkönade relationer (NMB 303, NMG 62/1938). Samt foton från lesbiska nätverk i 

Stockholm, foto från flottans badhus och även Pierre et Gilles bilder av St Sebastian.
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6.4 Intervjufrågor, utgångspunkt 

 Hur uppkom idén? Hur fick ni igenom den? 

 Hur bestämdes temat? Inkluderingar/exkluderingar? 

 Vad valde ni att representera/vilka delar av queer?  

 Hur valdes verken ut? 

 Vad anses verken representera? 

 Vad ville ni med utställningen? Budskap, metod?  

 Hur ställde ni er till att använda äldre konst för att belysa samtida företeelser? 

 Kan det finnas problem med att ge verk en annan betydelse? 

 Vilken betydelse har konstverkens ”vanliga” tolkning? 

 Bemötande efteråt? Omdömen? Kritik? 

 Hur är du insatt i och vad menar du med queer? 

 Var meningen att upplysa utan att provocera? Får/vill ni provocera? 

 Vad säger det när ett statligt museum gör denna typ av utställning? 

 Blev utställningen vad du ville? 

 Mötte ni något motstånd för utställningen, från den egna organisationen eller utifrån? 

 Var det någon skillnad mellan den planerade och den faktiska utställningen? 

Detta är den frågelista jag under intervjuerna med Veronica Hejdelind och Patrik Steorn utgick ifrån. 

Då intervjuerna fördes i samtalsform så ställdes frågorna inte helt efter denna lista och följdfrågor på 

svaren ställdes i flera fall.  
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6.5 Fotografier från utställningen 

 

 

Bild 8 Från utställningen  

foto: Nationalmuseum© 

Bild 9 Från utställningen  

foto: Nationalmuseum© 
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Bild 10 Från utställningen  

foto: Nationalmuseum© 

Bild 5 Från utställningen  

foto: Nationalmuseum© 

 


