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Abstract 
In this thesis I examine how Army Museum in Stockholm, Sweden, exhibits the heritage of war in their perma-
nent exhibition “War and Peace”. The museum is a governmental activity. The aim of my research is to study 
how the Army Museum employees relate to the representation of war and how this is expressed in the permanent 
exhibition. I have chosen to focus on the representation of war at the permanent exhibition and therefore chosen 
only to interview people who have worked on the design of the permanent exhibition. No visitors were inter-
viewed because it was how the staff relates to the representation of war that I wanted to study. 

I use qualitative methods in my study using observations at the study site and interviews with the museum 
employees. I'm using a museum and cultural scientific perspective in my study, which is the study of how soci-
ety sorts out, preserves and convey cultural heritage. Researchers who have figured as my theoretical counsellors 
include; Sharon MacDonald, Gregory Ashworth, Laurajane Smith. All those researchers mean that the view and 
adaption of “dark heritage” are influenced by political values, time and how it is presented in the exhibit. 

The study comes to the conclusion that the Army Museum wants to convey that war is horrible, especial for 
those who live with it in their everyday life. Army Museum exhibits war in such a way that it is not glorified. 
Instead they have chosen to problematize war and let its horrors be presented. The museum employees think it is 
important to encourage visitors to understand that war often goes hand in hand with death and suffering. The 
staffs do not think any item, so far, has been difficult to exhibit. This thesis is a two years master’s thesis in Mu-
seum and Cultural heritage. 
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Inledning 

Ett krigsmuseum förvaltar ett komplext kulturarv som berättar en lika komplex 

historia. Museer som har krig i fokus har ofta inget problem med att diskutera 

våld och död i sina utställningar, speciellt inte om det är kopplat till hjältedåd. 

Men ofta faller till exempel skadade människor och systematiska våldtäkter i 

skymundan, likaså tortyr av civilbefolkning menar Ana Carden-Coyne (2010, s. 

64-78). 

Jag tycker att det är viktiga ämnen som bör få mer uppmärksamhet inom mu-

seernas väggar. Vid museibesök har jag ofta reflekterat över vilka grupper som 

frekventast representeras och vilka som har en tendens att fördunklas. Det har 

ibland hänt att jag har blivit irriterad över hur ensidigt historien har återberättads. 

Efter ett besök på Imperial War Museum i London för några år sedan började jag 

även reflektera över hur krig presenteras på museer. Väl där funderade jag över 

om jag verkligen var så intresserad av att titta på alla fordon och vapen, det kän-

des som om någonting fattades; den mänskliga närvaron. Jag började undra om 

inte presentationen av krig var lite för oproblematisk. 

Armémuseum i Stockholm, platsen för min studie, är en verksamhet under 

Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM), regeringen ger museet dess verksam-

hetsuppdrag. Jag har valt att studera Armémuseums basutställning för att jag är 

intresserad av att undersöka hur Armémuseum ställer ut krig, och hur de museian-

ställda förhåller sig till representationen av krig på museet, eftersom krig är en 

frekvent källa i uppkomsten av “mörkt kulturarv”. 

Begreppet “mörkt kulturarv” betyder att det är kulturarv som av flera olika 

anledningar anses vara svårt att presentera för allmänheten, det kan vara både ma-

teriellt och immateriellt kulturarv. Varför det är svårt att presentera för allmänhe-

ten kan bland annat bero på att det är ett oönskat kulturarv. Vilket är ett kulturarv 

som en stor andel av befolkningen önskar inte fanns (MacDonald 2006a, s. 9). 

Med det menar jag inte att objekten på Armémuseum måste vara ett oönskat kul-

turarv, men det är inte ovanligt att man finner “mörkt kulturarv” i kombination 

med krig. 

I år är det tvåhundra år sedan Sverige officiellt låg i krig, vilket påverkar Sve-

riges relation till krig och kanske hur krig presenteras på museer. Står “hjältarna” i 

fokus eller presenterar Armémuseum de mer problematiska ämnena? 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med min undersökning är att studera hur Armémuseums anställda förhåller 

sig till representationen av krig och hur detta uttrycks i basutställningen. 

 Hur ställs temat krig ut på Armémuseums basutställning? 

 Hur förhåller sig museipersonalen till representationer av krig i basutställ-

ningen? 

 Finns det något som museipersonalen anser har varit svårt att ställa ut? 

 Finns det något som museet har valt att inte ställa ut? 

Målet med min undersökning är att problematisera vad Armémuseums personal 

har för inställning till iscensättandet av krig och vad de anser vara mörkt kultur-

arv. Detta för att ge en djupare förståelse varför Armémuseums basutställning ser 

ut som den gör idag. 

Disposition 

I Terminologi kapitlet förklarar jag vilka termer som används inom forskningsom-

rådet, jag berättar hur termerna används och hur jag själv använder mig av dem. 

Efter terminologin kommer kapitlet Forskningsöversikt och teoretiska utgångs-

punkter där jag ger en introduktion till vad som skrivits inom ämnet och vilka 

forskare som har haft stor påverkan på forskningsgrenen. Jag diskuterar ämnet 

mörkt kulturarv och berättar vilka teorier jag använt mig av för att analysera mitt 

material. I kapitlet Metod och material berättar jag hur jag gått tillväga för att fin-

na resultat till min studie, där presenterar jag bland annat “thick description”, fla-

nörperspektivet och promenadetnografi. Här berättar jag även mitt primär- och 

sekundärmaterial samt förklarar mina avgränsningar. Sist i kapitlet diskuterar jag 

etik och introducerar mina informanter 

Sedan kommer kapitlet Undersökning med sina underkapitel som var och en 

avhandlar ett rum och dess teman. Jag för en avslutande diskussion om varje rum 

direkt inne i undersökningen, men jag återknyter de avslutande diskussionerna i 

kapitlet Avslutande diskussion som hittas på sida 62 i uppsatsen. 

Jag inleder undersökningen med kapitlet Kort introduktion till Armémuseums 

basutställning där jag ger en kort bakgrundshistoria om basutställningen. Därefter 

börjar jag själva undersökningen med kapitlet Basutställningsdelen “Krig och 

fred 1500–1800-tal” på våningsplan tre som sträcker sig över hela våningsplan 

tre som är basutställningens början. I detta kapitel finns ett antal underkapitel som 
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heter: “Krigsrummet”, “Rätten att plundra”, “Halta måste mången man” och 

“Krigets följder” och “Fanor på slagfältet”. Dessa nämnda kapitel är namnen på 

de rum som jag har valt att plocka ut från basutställningen för att diskutera i upp-

satsen. Jag har disponerat resterande delar av undersökningen på samma sätt, var-

je våningsplan har ett större kapitel och i den har varje nytt utplockat rum ett eget 

underkapitel. Sist i varje kapitel som avhandlar ett rum, eller tema för jag en kor-

tare diskussion. 

Kapitlet Basutställningsdelen “Krig och fred 1900-tal” på våningsplan två 

särskiljer sig lite från de andra kapitel då våningsplanet under tiden av min studie 

var under ombyggnation, varvid utställningen ändrades lite från gång till gång 

under mina observationer. På grund av ombyggnationerna intervjuade jag projekt-

ledaren för att få en inblick i arbetet i skapandet av den nya utställningsdelen och 

för att veta hur museipersonalen resonerar kring arbetet. I kapitlet Basutställ-

ningsdelen “Krig och fred 1900-tal” på våningsplan två diskuterar jag dessa kapi-

tel: “Minor”, “Moderna vapen” och avslutar med Arbetet med den nya “Krig och 

fred 1900-tal” på våningsplan två. 

Kapitlet Basutställningsdelen “Fredsoldater” på våningsplan ett har bara ett 

underkapitel som heter “Våldtäkt som vapen”. 

Sedan kommer kapitlet Avslutande diskussion där jag diskuterar det jag kom-

mit fram till och besvarar uppsatsens huvudfrågor. Jag presenterar också Fortsatt 

forskning och Sammanfattning. 

Käll- och litteraturförteckning finns allra sist i dokumentet. Mina ramfrågor 

till intervjuerna finns som en bifogad bilaga på sida 73. 

Terminologi 

Det finns många begrepp om mörkt kulturarv på engelska, men inte lika många på 

svenska. Jag kommer här att lista några av de större engelska begreppen inom 

ämnet, sedan kommer jag att beskriva, jämföra och översätta till svenska begrepp. 

Helaine Silverman är en amerikansk antropolog som bland annat har gett ut anto-

login Contested Cultural Heritage: Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion 

in a Global World (2011) i vilken presentationer och bearbetning av problematisk 

historia diskuteras, och hur dessa delar av historien kan och har blivit en del av en 

nationell identitet. Begreppet “contested cultural heritage” har inte lika många år 

på nacken som själva forskningsämnet. Även om forskningsområdet har studerats 

och diskuterats de senaste 25 åren är begreppen som används inom området rela-

tivt nya (Silverman 2011, s. 1). 

Gregory John Ashworth och John. E. Tunbridge använder sig av “dissonant 

heritage” och “dark heritage” (Tunbridge & Ashworth 1996; Ashworth 2002, s. 

363-367). Sharon MacDonald använder sig ofta av “difficult heritage” och “unde-

sirable heritage” (MacDonald 2006a, s. 9). “Contested heritage” är ett annat be-
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grepp som används, bland annat av Graham M. S. Dann och A. V. Seaton i arti-

keln Slavery, Contested Heritage and Thanatourism (2001). “Negative heritage” 

är ytterligare ett begrepp som används inom denna forskningsgren av Lynn Mes-

kell (2002, s. 557-674). Det finns ingen officiell övergripande term för studier 

inom ämnet. Vilket resulterar i att det finns många begrepp som har nästan samma 

innebörd; ett officiellt samlingsnamn vore att föredra. 

Ashworth och Tunbridges menar att “dissonant heritage” är kulturarv som 

uppkommit från en grym handling gentemot andra människor där det funnits tyd-

liga förövare och offer. “Dissonant heritage” öppnar diskussioner om hur dessa 

handlingar, förövare och offer ska presenteras i museala sammanhang. Centralt 

för dessa diskussioner är att de som drabbats av de grymma handlingarna, eller 

haft någon närstående som drabbats av dem, kräver någon slags upprättelse 

(Tunbridge & Ashworth 1996; Ashworth 2002, s. 363-367). Lynn Meskells be-

grepp “negative heritage” är kulturarv som uppkommit ur svåra konflikter eller 

tragiska händelser och som finns kvar som bevis över dessa händelser, exempel på 

ett sådant kulturarv är Auschwitz och Hiroshima. Dessa kulturarvsplatser återbe-

rättar hemska händelser men de är också möjliga att använda som undervisande 

kulturarv (Meskell 2002, s. 558). “Dissonant heritage” och “negative heritage” 

påminner mycket om varandra; båda begreppen diskuterar händelser som upp-

kommit av grymhet gentemot folkgrupper. 

Sharon McDonalds “undesirable heritage” är ett tredje begrepp som diskuterar 

kulturarv som uppkommit utifrån svåra konflikter. MacDonald använder sig av 

“undesirable heritage” när hon studerar kulturarvet efter nazistregimen. MacDo-

nald menar att det är ett oönskat kulturarv eftersom den kopplar samman den tys-

ka befolkningens identitet med den forna nazistregimen. Ett “undesirable heri-

tage” är enligt MacDonald: ‘a heritage that the majority of the population would 

prefer not to have’ (MacDonald 2006a, s. 10-12). 

Graham M. S. Dann och A. V. Seaton använder sig av begreppet “contested 

heritage” när de diskuterar slavhandeln. Ett “contested heritage” är i deras mening 

ett kulturarv som uppkommit via handlingar där några har våldfört sig på andra 

människor och deras rättigheter. “Contested” betyder att kulturarvet efter dessa 

handlingar har blivit omtvistade och själva handlingen ifrågasatt. Även här disku-

teras de förövades rätt till att få upprättelse (2001 s, 1-29). 

“Dissonant heritage”, “negative heritage”, “undesirable heritage” och “contes-

ted heritage” påminner starkt om varandra. Samtliga av dessa begrepp diskuterar 

kulturarv som uppkommit efter en rad händelser som lett till att en eller flera folk-

grupper har fått genomlida våld och orättvisor. 

McDonalds begrepp “difficult heritage” och Ashworth och Tunbridges “dark 

heritage” är begrepp som kan fungera som ett paraply över hela området (MacDo-

nald 2009, Difficult Heritage). 
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I Sverige finns det inte så mycket forskat om mörkt kulturarv, vilket resulterar 

i att det inte heller finns lika många begrepp på svenska. Peter Aronsson (2004) 

har diskuterat det engelska begreppet “cultural trauma” och översatt det till “kul-

turellt trauma”. Aronsson använder sig av begreppet när han förklarar processen i 

att bearbeta traumatiska händelser; detta är ett av de få svenska begreppen inom 

detta område. Eva Silvén och Anders Björklund (2006) har givit ut boken Svåra 

saker: ting och berättelser som upprör och berör. Själva titeln berättar att begrep-

pet “svåra saker” är de objekt som av någon anledning väcker starka känslor. För-

fattarna berättar att; “Det kunde vara ting som genom människors handlingar och 

föreställningar blivit skrämmande eller avvikande, ting som väckt motstånd, ting 

som inte var vad de syntes vara.”(Silvén & Björklund 2006, s. 6). Jag har använt 

mig av begreppet “svåra saker” i samma syfte som Silvén och Björklund. Men jag 

har valt att byta ut ordet “saker” till “objekt” i min studie; begreppet jag kommer 

att använda mig av blir då “svåra objekt” alternativt i böjd form “svårt objekt”. 

Det övergripande begreppet jag har valt är “mörkt kulturarv”. Med det menar 

jag sådant kulturarv som har en problematisk mörk historia, likt de som de tidiga-

re forskarna har diskuterat. Jag valde att använda mig av detta begrepp eftersom 

det är ett begrepp som inte lätt misstolkas. Begreppet är även en direkt översätt-

ning av Ashworths och Tunbridges “dark heritage”, vilka är två av de tyngre fors-

karna inom ämnet. 

Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 

Det har tidigare inte forskats så mycket om Armémuseums basutställning ur ett 

kulturarvsvetenskapligt perspektiv, några få uppsatser har skrivits. Inom institu-

tionen för ABM, estetik och kulturarvstudier i Uppsala har Maria-Helene Gustafs-

son (2003) skrivit en kandidatuppsats som studerade nyöppningen år 2000 av Ar-

mémuseums basutställning efter renoveringen under 1990-talet. Gustafssons upp-

sats heter: Armémuseums nya basutställning i relief mot den tidigare. Gustafsson 

för liknande diskussioner som jag gör i denna uppsats. Bland annat ställer hon 

frågan om det förekommit några problem i representationen av objekten. Gustafs-

son har även, likt mig, kommit fram till vetskapen om att Armémuseum innan 

renoveringen på 1990-talet mest fokuserade på kungar och officerare och Sveriges 

armés segrar och triumfer medan krigets baksidor tystades ned. Gustafsson disku-

terar och problematiserar också den romantiska bilden av krig som visades upp 

innan renoveringen. Dock för hon inte en lika grundlig analys av utställningen 

utan fokuserar mer på marknadsundersökning (Gustafsson 2003). 

Kristoffer Soldal jämförde Armémuseums tillfälliga utställning Breaking the 

Silence och Medelhavsmuseets tillfälliga utställning Gaza - Porten mot havet i sin 

magisteruppsats för institutionen ABM, Uppsala universitet. I uppsatsen studerar 

Soldal hur de två olika museerna hanterar kontroversiella utställningar och hur de 
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förhåller sig till känsliga kontroversiella frågor. Soldal kommer fram till att Ar-

mémuseum och Medelhavsmuseet använder sig av olika strategier när de hanterar 

känsliga ämnen, men att båda museerna gör det på ett framgångsrikt sätt (Soldal 

2011). Soldals studie fokuserar på hur museerna förbereder sig för tillfälliga ut-

ställningar med kontroversiella ämnen som kan uppröra besökarna, till skillnad 

från min studie som söker studera Armémuseums allmänna förhållningsätt till sin 

basutställning. Det finns därför en skillnad mellan Soldals studie och min även om 

vi båda studerar känsligt kulturarv. Likheterna med våra uppsatser är dock att vi 

båda studerar kulturarv som Armémuseums chef Eva-Sofie Ernstell namngav 

som: “Ämnen som folk egentligen inte vill veta av.” (Soldal 2011, s. 21). 

Ett föremål på Armémuseums basutställning har uppmärksammats i uppsatsen 

En orientalisk tältmästare vid Karl XI:s hov av Cecilia Candréus (2007). Candré-

us skrev en uppsats med inriktning konstvetenskap om ett innertak av det orienta-

liska tältet från 1600-talet som visas i utställningen under temat “Rätten att plund-

ra” (Candréus 2007; Författarens observationsanteckningar). 

En anledning till varför det inte finns så mycket studerat om Armémuseum 

från ett kulturarvsvetenskapligt perspektiv kan kanske bero på att själva ämnet 

fortfarande är ganska outforskat och där det fortfarande finns mycket att studera 

och utveckla. Sharon MacDonald skriver i A companion to museum studies att 

intresset för musei- och kulturarvstudier har ökat enormt den senaste tiden. Detta 

resulterar även i att forskningsområdena inom musei- och kulturarvstudier har 

ökat och blivit mer vetenskapliga (MacDonald 2006d, s. 1). Jag har använt mig av 

ett musei- och kulturarvsvetenskapligt perspektiv i min studie; man kan se det 

som ett paraply som flera olika teorier ryms under. Jag har valt detta på grund av 

att studier om museum och kulturarv är en tvärvetenskaplig disciplin. När jag an-

vänder mig av begreppet kultur i denna studie hänvisar jag till den mänskliga var-

dagliga kulturen och hur den genom materiella objekt gestaltas på museer och 

kulturarvsplatser. 

Museologi är studier som undersöker museer, där man granskar hur museerna 

arbetar för att bevara och presentera samhällets kulturarv. Det kan låta som om 

sådana frågor mest berör de yrkesutövande museimännen, men då museer ansva-

rar för samhällets materiella och immateriella kulturarv berörs alla i samhället av 

hur museet sköter sitt arbete (Vergo 1997, s. 1). Stefan Bohman (2003) skriver att 

museivetenskap och kulturarvsvetenskap är läran om hur samhället sorterar ut och 

använder sig av sin historia, samt hur de bevarar och förmedlar kulturarvet. Muse-

er som arbetar med samhällets kulturarv har makt att tolka och återanvända kul-

turarvet såsom de finner lämpligt, de äger med andra ord ett tolkningsföreträde. 

Dessutom tar de sig makten i skapandet av samhällets officiella identitet via kul-

turarvet eftersom de använder sig av den kollektiva historien (Bohman 2003, s. 9-

10; Vergo 1997, s. 2). Man får heller inte glömma att ett museum kan vara poli-

tiskt och arbeta för att föra ut ideologier. 
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Laurajane Smith skriver att kulturarv föds fram ur en social process och att 

den av observatörerna ges olika värden och meningar under tidens gång. Kultur-

arvet är en konstruktion som sker i det temporära och spatiala rummet mellan 

människor och föremålen. Smith inleder sin bok Uses of Heritage med meningen: 

“There is, really, no such thing as heritage.” (Smith 2006, s. 11). Hon förklarar att 

kulturarv väljs ut, bevaras och värdesätts som kulturarv utefter dagens behov; det-

ta kallas för en museal process. Med det menar Smith att kulturarv inte behöver 

vara tinget per se utan det sociala värde som sätts på det. Hon menar dessutom att 

det symboliska värdet på tinget är föränderligt genom tiden och att det är därför 

det kollektiva minnet och kulturarvet är en aktiv process (Smith 2006, s. 1-13). 

Smith skriver att 1900-talets krig har haft en stor påverkan på forskningen över 

minne och identitet. Men trots att kriget haft en stor påverkan över människors 

identitet och livsförhållanden är mycket av det som visas upp på museer idag så-

dant som förknippas med en positiv historia: “Heritage [...] is almost inevitably 

about the ‘good’things, events and cultural expressions that lend credence to a 

sense of cultural and communal pride in identity” (Smith 2006, s. 58). Hon menar 

att “dissonant heritage” är ett erkänt kulturarv men att det ändå inte uppmärk-

sammas och diskuteras som det finns möjligheter till, kanske för att ämnet är så 

känsloladdat. 

Maria Sjöberg (2005) menar, likt Smith, att det mer lättsamma kulturarvet 

presenteras mer frekvent än det problematiserande. Sjöberg skriver att museer har 

en tendens att framställa historien som fredlig, även om tidsepoken som skildras 

hade krig som normaltillstånd. Hon menar att det är en missvisande bild av histo-

rien och att det är fel att sätta motsatstecken mellan krig och civilbefolkningen 

eftersom relationen mellan dem är mer komplicerad än så; de är egentligen sam-

manflätade. Sjöberg sökte i Nordiska museets samlingar och förvånades över hur 

få krigsrelaterade objekt som fanns i deras ägor, eftersom stora delar av tidsepo-

kerna som museet presenterar var krigshärjade. Sjöberg drar slutsatsen att Nordis-

ka museet antagligen inte tyckt att krig har hört till deras insamlingsområde (Sjö-

berg 2005, s. 65-73). 

Problematiken om känsloladdade objekt och hur de används, eller inte an-

vänds, i museiutställningar diskuterar Eva Silvén och Anders Björklund (2006) i 

Svåra saker: ting och berättelser som upprör och berör som gavs ut i samband 

med en utställning på Nordiska Museet. Projektteamet som de arbetade med kon-

taktade ett antal museer för att samla in material till studien, för att få ta del av 

föremål i deras samlingar som kunde anses vara problematiska; det visade sig 

finnas en uppsjö av objekt. Projektteamet fortsatte forskningen genom att studera 

museipersonalens definitioner av svåra saker. Projektteamet problematiserade 

även hur svåra objekt kan presenteras på utställningar. De kom fram till att hur 

känsloladdade objekten är beror på vilken relation betraktaren har till föremålet 

(Silvén & Björklund 2006, s. 6). 
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Relationerna till objekten kan försvagas genom tiden. Ett objekt kan för en 

generation förknippas med något känsloladdat medan nästkommande generationer 

kanske inte vet vad objekten är för något eftersom de inte har någon relation till 

dem. För min studie betyder det att det är svårt att avgöra vad som är ett mörkt 

kulturarv eller inte eftersom nästkommande generationer kan komma att se objekt 

genom andra glasögon än vad vi gör idag. I min studie är det även intressant att se 

vad för sociala värden som museet iscensätter objekten med eftersom det är hur 

museet väljer att presentera krig och problematisera mörkt kulturarv som jag stu-

derar och inte objekten per se. 

Smith menar också att minne och identitet är sammankopplat. Mycket av den 

forskning som behandlar minnen fokuserar på det som förstärker den kollektiva 

identiteten. Hon menar att selektionen av vilka minnen som bevaras och institu-

tionaliseras är intressant att studera eftersom det berättar en del om vad som aktivt 

glöms bort. Smith menar att minne, men också kulturarv är en aktiv kulturell pro-

cess. Nuet påverkar synen av det förflutna. Det kollektiva minnet anpassas till 

dagens behov och genom språket förs det vidare, omskrivs och anpassas till en 

större folkgrupp (Smith 2006, s. 58-59). 

Museum organiserar och bevarar objekt som i sin tur värnar om minnen, skri-

ver Susan A. Crane (2006). Minnen skapar mening och en identitet, både person-

lig men även kollektivt. Minnen är dock subjektiva och på grund av det kan objekt 

som representerar dessa minnen tolkas olika. Dessutom är minnet i en ständig 

process och förändring. När man delar med sig av sina egna minnen påverkar det i 

sin tur den andres minne. Så länge det finns flera än en person som minns samma 

händelse kan den anses som gemensam, dock bär varje individ på egna subjektiva 

minnen som i sin tur är i ständig process. Crane menar att det är på grund av dessa 

minnen som besökare kan reagera olika på objekt som visas i utställningar. Det är 

viktigt att museipersonalen är medvetna om minnets komplexitet (Crane 2006, s. 

103-104). 

Gregory Ashworth och Rihannon Mason menar att selektionen av kulturarvet 

präglas av dagens behov (Ashworth 2002, s. 231-232; Mason 2006, s. 21). De 

objekt som ställs ut på utställningar idag är ofta sådant som representerar för stun-

den något omdiskuterat eller populärt i samhället. Mason skriver att föremål som 

befinner sig i ett museums ägor har lyfts ur sin naturliga sociala kontext för att 

bevaras och ställas ut. Objektens symbolvärde kan påverkas av i vilken relation de 

förhåller sig till andra objekt i en utställning, objekt finner nya relationer och in-

nebörder beroende på i vilket sammanhang tinget placeras i. Ett och samma objekt 

kan få ett nytt symbolvärde beroende av sammanhang, tid och hur åskådarna tol-

kar och uppfattar det (Mason 2006, s. 21). Vad Mason menar är att utställningsde-

signen, och i vilket sammanhang man ställer ut föremålen i påverkar hur besökar-

na upplever föremålen i utställningen. För mig är det av intresse att studera hur 

Armémuseum valt att designa sin utställning för att få fram sitt budskap. Som 
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Mason skriver påverkar rummet hur besökarna upplever objekten, hur objekten 

relaterar till varandra avgör också hur besökarna upplever dem. Det är därför även 

intressant för mig att studera vilka objekt som Armémuseum har valt ut som re-

presentanter till krigshändelser. 

Ashworth frågar sig av vilka anledningar man bevarar kulturarv som upp-

kommit från krig och mänskliga lidanden; han svarar på sin egen fråga genom att 

skriva att sådant kulturarv bär ett mångsidigt symbolvärde som både är motbju-

dande och attraherande på samma gång (Ashworth 2008, s. 231-232). Det är med 

samma ögon som jag kommer att betrakta objekten på Armémuseums basutställ-

ning; en del av objekten är vapen som vid sin användning har skadat eller till och 

med dödat människor, men då dessa objekt har museialiserats och förflyttats till 

ett museialt sammanhang finns det en viss attraktion till dessa svåra objekt. Inom 

museets väggar har objekten till viss del avdramatiserats, och vissa föremål kan 

för vissa besökare upplevas som intressanta ur ett romantiserande perspektiv. Det-

ta på grund av att tiden påverkar hur man upplever objekten, och att objekten om-

värderas utifrån dagens glasögon (Smith 2006, s. 1-13). Ashworth och Mason 

menar också att objekten får nya sociala kontexter genom tiden. Vilka influenser 

och ideologier som finns i samhället påverkar hur man förhåller sig till objekten. 

Objektens symboliska värden är högst föränderlig genom tiden (Ashworth 2008, 

s. 231-232; Mason 2006, s. 21). För mig är det intressant att försöka avläsa hur 

Armémuseum har valt att förhålla sig till sina föremål i utställningen, bland annat 

utifrån kunskapen om att det var tvåhundra år sedan som Sverige låg i krig. 

Mörkt kulturarv 

Min uppsats handlar om mörkt kulturarv i vilken musei- och kulturarvsforskning 

spelar en viktig roll för analysen av Armémuseums basutställning. Internationellt 

är studier inom mörkt kulturarv mycket populärt. Det finns mycket skrivet om 

mörkt kulturarv med olika fokusområden som till exempel: slavhandel, förintelsen 

och andra världskriget, terrordåd, olycksplatser och slagfält. Inom uppsatsens ra-

mar vore det omöjligt för mig att fördjupa mig inom alla dessa nämnda ämnen. 

Att forskningsområdet växer märks bland annat eftersom ett antal kulturarvs-

platser där folk har lidit illa har de senaste två decennierna blivit uppmärksamma-

de som officiella kulturarvsplatser av UNESCO (Logan & Reeves 2009, s. 3). 

William Logan och Keir Reeves skriver i Places of Pain and Shame: Dealing with 

'Difficult Heritage' att de flesta samhällen har en historia med krig, men även med 

intolerans till andra människors olikheter, vilket ofta har lett till konflikter. Som 

följd till det har folkgrupper blivit diskriminerade, förslavade och i vissa fall mas-

sakrerade. Kända platser som står kvar som bevis över händelserna ses ofta som 

en skamfläck hos förövarnas nästkommande generationer, eftersom de berättar om 

tidigare grymheter och ideologier. Idag är många av dessa platser kulturarvsplat-
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ser som studeras av kulturarvsforskare och turismforskare. Hur platserna presente-

ras är en stor fråga inom forskningen (Logan & Reeves 2009, s. 1). 

Som nämnts i terminologin (s. 10-11) är Gregory Ashworth en av de större 

forskarna inom området. Gregory Ashworth menar att det är viktigt för vissa att 

minnas våldsamheter för att de har haft en stark påverkan på deras identitet. Ge-

nom att bevara detta kulturarv kan man bevisa orättvisor och genom det få ett er-

kännande och upprättelse. Urvalet av vilket material från krig som ska bevaras 

men främst vad som ska visas upp sker inte slumpmässigt, eftersom kulturarvet 

ska ge en kollektiv bild av händelsen samtidigt som den ska representera indivi-

den. Kulturarv från krig väljs ut, tolkas och paketeras efter valda principer. Selek-

tionen av ett kulturarv som visas i utställningar ofta är politiskt genomarbetad 

(Ashworth 2008, s. 231-232). 

Brian Graham, Gregory J. Ashworth och John E. Tunbridge (2005) skriver att 

de med mest inflytande i nationerna haft monopol på hur det kollektiva kulturar-

vet ska användas. Då kulturarvet representerar en nations kollektiva identitet och 

minne kan en omvärdering av kulturarvet påverka befolkningen (Graham, Ash-

worth & Tunbridge 2005, s. 26-19). 

I Sverige har Eva Silvén med hjälp av maktbegreppet problematiserat insam-

landet av samiskt kulturarv, och studerat hur deras kulturarv presenterats på mu-

seer. Samerna har ofta framställts ur ett “vi” och “dem” perspektiv på museer 

istället för att helt inkludera dem som en del av landets kulturarv. Museernas 

maktposition i insamlandet och tolkningen av samernas vardagsobjekt och om 

rasforskningen är delar av den svenska historien som kan anses vara problematiskt 

och därför har det ofta tystats ned (Silvén 2013, s.173-186). 

Man kanske kan påstå att maktbegreppet genomsyrar hela studieområdet om 

mörkt kulturarv. Forskarna studerar bland annat hur makt används för att forma 

folkgruppers identitet, inte bara i samhället utan även på museer. Rosmarie Beier-

de Haan forskar om inkludering och exkludering, och om hur museipersonal och 

utställningsdesigner innehar makt över hur kulturarv ska presenteras på utställ-

ningar. Det är viktigt att museiarbetare är väl införstådda i maktperspektivet, för i 

värsta fall kan det ske att utställaren presenterar ett visst material på ett sådant sätt 

som kan uppröra besökarna (Beier-de Haan 2006, s. 187-197). 

Sharon MacDonald, som är en av de viktigare forskarna inom ämnet, menar 

också att kulturarv är sammankopplat med identitet. Finns det ett mörkt kulturarv 

kan det bli problem med hur det ska förvaltas, eftersom kulturarvet kan spegla en 

oönskad identitet eller historia. Fysiska lämningar som kvarstår över en längre 

tidsperiod manifesteras ofta som en direkt koppling till platsen och dess historia, 

vilket även kan påverka lokalbornas identitet. Ett materiellt kulturarv fungerar 

alltså som ett fysiskt bevis och “bärare” av identitet, därför kan ett mörkt kulturarv 

även ses som en oönskad identitet. Hur man praktiskt väljer att handskas med det-
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ta är ofta problematiskt då det finns många aspekter att ha i åtanke under arbetet 

(MacDonald 2006a, s. 10-12). 

Etnologerna har också börjat orientera sig mot att studera känsloladdade äm-

nen och objekt. Internationellt har fler museer börjat dokumentera och ställa ut 

känsloladdade och konfliktfulla ämnen, dock finns det en rädsla hos många muse-

er att förknippas med “dark tourism” eller framstå som skräckkabinetter som liv-

när sig på andras misär (Silvén & Björklund 2006, s. 12). Men det är viktigt att 

representera mörkt kulturarv och krigsoffer även på museer, tycker Ana Carden-

Coyne (2010), eftersom det är viktiga ämnen som bör uppmärksammas. Hon skri-

ver i artikeln Ghosts in the war museum att många internationella museer brister i 

att diskutera och ställa ut kulturarv som påvisar skador till följd av krig, såsom 

föräldralösa barn eller människor som efter krig faller offer för landminor. Dessa 

barn och vuxna får smaka på krigets bitterhet långt efter att kriget har upphört. 

Carden-Coyne skriver i artikeln att det finns utställningsdesigners som känner en 

ovilja mot att visa upp krigsskadade personer av den anledningen att det kan upp-

röra besökarna och att dessa därigenom får det svårare att aktivt ta del av utställ-

ningen. En annan och kanske en mer förståelig anledning är att landet som museet 

ligger i vill hålla en fredlig ton till sina forna fiender. Här är tidsaspekten viktig; 

under hur lång tid är såren och aggressionerna fortfarande aktuella? Även om ett 

krig officiellt är avslutat betyder inte det att känslorna försvinner, eftersom de kan 

ligga kvar och gro hos folket (Carden-Coyne 2010, s. 64-78). 

Ignacio Fernández de Mata har bidragit till forskningsområden som rör mörkt 

kulturarv genom att studera bearbetningen av det Spanska inbördeskriget på 1930-

talet. Han valde att istället för att studera segrarna och överklassen fokusera på de 

människor som for mest illa av kriget. de Mata menar att maktbegreppet måste 

diskuteras i bearbetningen av traumatiska händelser eftersom de lägre samhälls-

klasserna oftast tystas ned, speciellt om de tillhör den förlorande sidan (de Mata 

2006, s. 33-38). 

Peter Aronsson problematiserar det kollektiva minnet efter en traumatisk hän-

delse via sitt begrepp “kulturellt trauma”. Aronsson diskuterar hur minnet av hän-

delser bearbetas för att till slut bli institutionaliserats som kulturarv. Han förklarar 

processen med att de personer som direkt påverkats av en traumatisk upplevelse 

som till exempel krig, terrordåd, folkmord eller slavhandel har en tendens att vilja 

glömma det som skett när det väl är över. Detta för att samla styrka för att kunna 

gå vidare i livet och lämna det hemska bakom sig. Hos generationen efter de 

drabbade kan intresset för historien öka eftersom de vill veta vad deras förfäder 

egentligen genomled och vilka det är som bär ansvaret. Både skulddiskussioner 

och erkännande av orättvisor som förfäder har fått genomlida uppstår. Det blir 

viktigt att förstå vad som hänt, varför det hänt och vilka som bär ansvaret efter-

som det kan påverka ens egen identitetsbild. Den tredje generationen avgör ofta 

vilka händelser som sedan kommer att institutionaliseras som kulturarv, och 
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kommer att anses som viktig allmän kunskap för de kommande generationerna 

(Aronsson 2004, s. 73). 

Människors erfarenheter och upplevelser av en traumatisk händelse formar ett 

immateriellt mörkt kulturarv för eftervärlden. På grund av att de människor som 

lidit söker upprättelse belyses deras bild av händelsen. Peter Aronsson (2004) och 

Barbara A. Mistza (2004) menar att traumatiska händelser kan förstärka en grupps 

identitet. Genom att minnas de traumatiska händelserna bearbetas minnena och 

kan till slut fungera som moraliska lärdomar för nästkommande generationer. 

Mistza skriver att en större folkgrupp som upplevt traumatiska händelser känner 

ofta att de har en plikt att föra sina erfarenheter vidare för att det sedan ska erkän-

nas som ett kulturarv (Mistza 2004, s. 78). 

Kulturarv och identitet är sammankopplat och forskarna inom kulturarvstudier 

studerar hur människor förhåller sig till representationen av mörkt kulturarv. Sha-

ron MacDonald studerar efterlämningarna efter nazistregimen i Tyskland, och hur 

tyskarna har bearbetat kulturarvet; ett kulturarv som symboliserar ideologier och 

värden som ej längre är aktuella hos befolkningen och som på grund av det har 

blivit ett motstridigt kulturarv (MacDonald 2006a; 2006b; 2006c; 2009). Det de-

batterades huruvida sådant materiellt arv, till exempel byggnader, skulle förstöras 

eller om det skulle låtas förfalla. En annan möjlighet var att försöka omvärdera 

kulturarvet genom att ge det nya användningsområden. Det finns alltså också här 

en strävan att använda sig av kulturarv så att det passar dagens behov (MacDonald 

2006b, s. 119-137). 

Metod och Material 

Jag använder mig av kvalitativa metoder i min studie, vanligast är då att utföra 

intervjuer och observationer. Kvalitativa metoder är användbara när man vill stu-

dera sammanhang och handlingar. Kvalitativa metoder är flexibla, det går att för-

djupa sig och fortsätta studien så länge som det krävs för att få fram ett tillfred-

ställande material att arbeta med (Eliasson 2013, s. 22-27). 

Jag har använt mig av metoden “Thick description” och Peter Aronssons fla-

nörperspektiv som är baserad från promenadetnografin. Jag kommer här nedan att 

förklara dessa metoder och förklara hur jag använt mig av dem. Jag kommer pre-

sentera mina informanter sist i kapitlet Etik. 

Kvalitativa intervjuer 

Den professionella intervjun skiljer sig från den vardagliga eftersom forskaren 

söker empirisk kunskap från sin informant, detta kan i vissa fall te sig som en en-

sidig utfrågning. En kvalitativ forskningsintervju är oftast varken öppen eller helt 

strukturerad, den rör sig mellan att vara öppen och strukturerad och det är tack 
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vare det som forskaren kan få ny kunskap som han eller hon inte räknat med innan 

intervjun. Spontana intervjufrågor får ofta spontanare svar; har man strukturerade 

frågor får man oftast strukturerade svar. Det är upp till forskaren att välja på vilket 

sätt som han eller hon vill utföra intervjun (Kvale 1997, s. 26-27, 23). Vid en se-

mistrukturerad intervju kan nya frågor uppstå som man som forskare innan inter-

vjutillfället inte reflekterat över, detta på grund av att man för ett relativt öppet 

samtal med sin informant istället för att endast få svar på de frågor man ställt. 

Man har alltså möjlighet att ställa direkta följdfrågor till sin informant under en 

intervju, vilket kan resultera i att intervjun blir något djupare än om man endast 

fick svar på just de frågorna man formulerat innan mötet. Man kan vid en semi-

strukturerad intervju även diskutera sig fram till nya och intressanta infallsvinklar 

inom ämnet (Fägerborg 1999, s. 55-71). 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Vid intervjun hade jag ett 

antal färdigformulerade frågor som jag önskade få svar på, så kallade “ramfrågor” 

som man kan läsa på sida 73 i denna uppsats. Men jag lät också informanterna 

prata fritt om sitt arbete om basutställningen samtidigt som vi gick i basutställ-

ningen. Detta för att jag ville att mina informanter skulle dela med sig av informa-

tion som de ansåg vara viktig för mig och för att jag önskade få en helhetsbild i 

skapandet och arbetet med basutställningen. För att informanterna lättare skulle 

kunna reflektera över utställningen ägde tre av fyra intervjuer rum inne i Armé-

museums basutställning. Mina informanter har då guidat mig genom utställningen 

och vartannat besvarat mina frågor och vartannat berättat sina egna erfarenheter 

och tankar om sitt arbete i byggandet av utställningen. Den sista intervjun fokuse-

rade på ombyggnaden av basutställningsdelen “Krig och fred 1900-tal” och på hur 

personalen behandlar kulturarv från 1900-talets krig. Under denna intervju foku-

serade jag och informanten på att diskutera vilka visioner och planer Armémuse-

um har för hur “Krig och fred 1900-tal” kommer att se ut efter renoveringen. Det-

ta för att ge en inblick i hur de arbetar med materialet. Efter intervjuerna valde jag 

att transkribera ljudfilerna i protokollform. 

“Thick description”– en observationsmetod  

“Thick description” är en metod utvecklad av antropologen Cliffort Geertz. Med 

metoden studerar man sin omgivning på djupet, forskaren ska se omgivningen i 

sin kontext och grundligt beskriva det han eller hon ser. Forskaren får dessutom 

tolka det som ses men det kräver att forskaren kan grunda sina tolkningar och att 

han eller hon är medveten om att sitt sociala bagage kan påverka tolkningarna. I 

“thick description” observerar, antecknar och reflekterar forskaren det som ses. 

Geertz menar att metoden är bra att använda sig av när två handlingar betyder 

olika saker fast de till synes ser likadana ut; den som studerar måste träna upp sin 

förmåga att se vad som egentligen kan ligga bakom en handling. Bakom hand-

lingarna finns olika intentioner och det är dem som man med “thick description” 
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ska försöka studera (Geertz 1973, s. 6-7; Geertz, 1994, s. 213-231). Geertz menar 

att det är viktigt att “gå ut i fält”, att observera och beskriva det man ser för att 

sedan bearbeta och analysera materialet. “Thick description” betyder att man un-

dersöker någonting väldigt grundligt, forskaren gör täta beskrivningar av det han 

eller hon studerar. Forskaren beaktar likheterna och skillnaderna mellan vad in-

formanterna säger och vad som ses. Vanligast använder man sig av ”thick descrip-

tion” vid längre etnografiska studier, men metoden fungerar även vid mindre och 

intimare studier. Men i metoden gör man inte bara en detaljerade observationer, 

utan man vill på djupet förstå resultatet av handlingar och kontextualisera dem 

utifrån det temporära och spatiala rummet (Gregory, Johnston, Pratt & Whatmore 

2009, s. 753). 

Jag har använt mig av “thick description” när jag studerat Armémuseums bas-

utställning “Krig och fred” som är uppdelad i tre delar: “Krig och fred 1500–

1800-tal”, “Krig och fred 1900-tal” och “Fredsoldater”. Jag har vid flera tillfällen 

besökt museets utställning för att studera hur museet iscensätter objekten och te-

mat krig. 

När forskaren gör observationer är det viktigt att han eller hon ständigt doku-

menterar det som ses; detta för att forskaren ska kunna återgå till sitt material och 

för att efterkommande forskare ska kunna ta del av materialet om de så önskar 

(Eliasson 2013, s. 22–23). Det är viktigt att förstå att hur man tolkar det man ser 

påverkas av ens egna erfarenheter. Materialet som uppkommer från “thick desc-

ription” är framtaget från en person som studerat ett visst fenomen eller försökt 

besvara en viss fråga. Materialet skapas utifrån vad forskaren ser och hur han eller 

hon uppfattar sin omgivning. Vad som antecknas beror på forskarens iakttagelse-

förmåga, dennes syfte, teori och frågeställningar. Materialet får en personlig prä-

gel, och det kan vara bra att dela upp det man ser (objektivt) och hur man tolkar 

det (subjektivt) tydligt i sina anteckningar (Ehn & Löfgren 1996, s. 115). För att 

kunna göra observationer krävs det att man har tillgång till platsen eller området. 

Man får inte göra en “thick description” som ska utmynna i en akademisk text 

utan att ha fått godkänt av de som ska observeras. När forskaren antecknar under 

en observation måste han eller hon göra val och bestämma vad som är viktigt att 

lägga ned anteckningstid på; det går inte att skriva ned allt eftersom det är för 

tidskrävande (O’Reilly 2005, s. 85-98). 

Flanörperspektiv och promenadetnografi 

I min studie har jag även tagit avstamp i Peter Aronssons flanörperspektiv. Fla-

nörperspektivet är utformat efter promenadetnografi, som är ett verktyg som an-

vänds inom etnografiska kvalitativa studier. Med promenadetnografi observerar 

och antecknar forskaren vad som sker i det spatiala rummet och intervjuar de 

människor som uppehåller sig där. Margarethe Kusenbach (2003) skriver att pro-

menadetnografi grundar sig i fenomenologisk teori och sociologisk metod. Pro-
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menadetnografi bygger på en kombination av intervjuer och observationer genom 

vilket man åstadkommer en tillförlitlig dokumentation. Metoden lämpar sig väl 

till att studera erfarenheter av den fysiska miljön såsom ett stadslandskap (Kusen-

bach 2003, s. 456-458). 

Peter Aronsson har tillämpat promenadetnografin inom musei- och kultur-

arvsstudier, han beskriver det som ett “flanörens recept”; ett så kallat “flanörper-

spektiv”. Flanören är den som iakttar sin omgivning (Aronsson 2004, s. 6-7, 90). 

Aronsson skriver att det svåraste inom kvalitativa forskningsmetoder är att studera 

människors ageranden utan att grunda studien i en rumslig miljö. Han menar att i 

den rumsliga miljön kan urskiljas symboliska värden som rättfärdigar informan-

tens handlingar. Aronsson hävdar att det därför är viktigt att studera rummet till-

sammans med informanten (Aronsson 2004, s. 87). 

Aronsson förklarar flanörperspektivet genom att beskriva hur en “vanlig” en-

dagsbesökare på ett museum beter sig och vilka erfarenheter han eller hon har. 

Aronsson menar att endagsbesökaren ofta uppehåller sig på ett museum i en tim-

me och att han eller hon inte har några specialkunskaper innan museibesöket 

(Aronsson 2004, s. 90). Han förklarar dock inte mer exakt vad han menar att en 

“endagsbesökare” är. Detta tycker jag är problematiskt eftersom det då är svårt att 

använda flanörperspektivet i en annan studie. På grund av ovan nämnda problem 

har jag valt att använda mig av promenadetnografin som ett stöd till Aronssons 

flanörperspektiv. 

När man ska göra en djupanalys av ett kulturarv, museum, turistinformation 

eller monument anser Aronsson att man ska ställa frågorna: Vad avser muse-

et/arrangörerna att berätta? Hur uttrycks det som skall berättas? Ska iscensättning-

en av kulturarvet övertyga besökarna om något? Döljer iscensättningen något? 

Aronsson påpekar att en forskare kan studera en utställning på samma sätt 

som man kan studera en enskild filmruta eller sekvens i en film. Alla dessa “bil-

der” har en förutbestämd framträdandeform, forskaren kan analysera dem för att 

finna vad som berättas och hur det berättas och därigenom få en helhetsbild 

(Aronsson 2004, s. 86, 90). Flanörperspektivet liknar på många sätt därför Ge-

ertz's “thick description”, som också används i uppsatsen och finns beskrivet på 

sida 19. “Thick description” syftar till att forskaren ska studera bakomliggande 

idéer och värderingar i en handling (Geertz 1973, s. 6-7). 

Likheterna i metoderna gör dem jämförbara och det är därför som jag har an-

vänt dem i uppsatsen. Jag har tagit fasta på det som Aronsson poängterar – vikten 

av att förstå rumsligheten i relation till informanternas berättelser om rummet. 

Detta menar jag ger en annan dimension till förståelsen av utställningar. Till skill-

nad från Aronsson studerar jag inte besökare utan museianställda, men Aronssons 

frågor har självfallet indirekt funnit med i min undersökning. 

Uppsatsen syftar till att besvara andra frågor och dessa finns redovisade på 

sida 8. I denna studie använder jag mig av en kombination av Aronssons flanör-
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perspektiv och promenadetnografi. Jag har tillsammans med mina informanter 

flanerat/promenerat genom Armémuseums basutställning. Informanterna och jag 

har tillsammans i basutställningen diskuterat innehåll och design. 

Med hjälp av Aronssons flanörperspektiv har jag låtit mina informanter öppet 

prata om basutställningen och har då vid vissa tillfällen blivit mer vad Aronsson 

kallar en “flanör” än en pådrivande intervjuare. Jag blev själv ibland förd genom 

basutställningen istället för att vara den som drev intervjun framåt, och vid lämp-

liga tillfällen ställde jag mina ramfrågor (se sida 73) och de mer spontana frågor-

na. 

Istället för att studera varje rum i basutställningen har jag, likt flanörperspek-

tivet, valt ut några rum och teman ur basutställningen. Urvalet baserar sig på att 

dessa rum belyser de teman som museet försöker ta upp men också problematiken 

med dessa teman. Här stödjer jag mig på det som Aronsson (2004, s. 86) skriver, 

att en helhetsanalys kan framträda genom att noggrant studera delar av det som 

forskaren avser att analysera. Även om flanörperspektivet inte är perfekt är det 

tillämpat för att studera museer och utställningar och är inriktat på att förstå deras 

rumslighet. Det är också därför som jag använder mig av metoden. 

Materialredovisning och avgränsning 

Med hjälp av metoden “thick description” har jag gjort en utställningsanalys där 

fokus har legat på att studera hur kulturarv från krig presenteras i basutställningen. 

Jag har intervjuat museipersonal från Armémuseum, som ingår i Statens För-

svarshistoriska Museer. Jag har inte analyserat vartenda rum i basutställningen 

utan plockat ut rum och teman som får representera hela basutställningen. Då jag 

även har som syfte att studera om det finns kulturarv som museet av någon anled-

ning valt att inte ställa ut på grund av att det anses som svåra objekt, har jag vid 

intervjuerna frågat mina informanter om det finns objekt som valts bort. 

Mitt primärmaterial är transkriberingen av intervjuerna med museipersonalen 

och anteckningarna från mina “thick description”- observationer. Jag har valt att 

anonymisera mina informanter, jag skriver mer om anonymiseringen under kapit-

let Etik. Jag har intervjuat fyra personer från Armémuseums personal, dessa fyra 

personer har haft sådana befattningar att deras arbete starkt påverkat hur basut-

ställningen är formgiven. 

Jag har valt att endast intervjua personer som har arbetat med utformningen 

av basutställningen, eftersom jag vill ge en inblick i vad Armémuseums personal 

anser kan vara mörkt kulturarv att handskas med i utställningen. Jag har inte in-

tervjuat besökare för att ge en inblick i vad de anser vara mörkt kulturarv på mu-

seet eller hur de upplever representationerna av föremålen. Anledningen till att jag 

valt bort besökarna är för att mitt mål i undersökningen är att studera hur Armé-

museum och museipersonalen arbetar och reflekterar över hur de använder sig av 

svåra objekt i utställningen. I vissa fall har mina informanter dock diskuterat be-
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sökarnas reaktioner av utställningen med mig och jag har använt mig av det mate-

rialet eftersom informanterna delvis besvarade mina frågor genom dessa exempel. 

Basutställningsdelen vid namn “Krig och fred 1900-tal” är vid tiden för min 

undersökning under omfattande ombyggnad, jag har därför intervjuat projektleda-

ren som arbetat fram den nya versionen. 

Jag har reflekterat över de texter som används i utställningen eftersom de kon-

textualiserar objekten i utställningen. Hur och vad museet väljer att berätta och 

inte berätta i texterna i kombination med föremålen ger en insikt i vad museet valt 

att diskutera respektive valt att inte diskutera i basutställningen, det berättar om 

hur Armémuseums personal förhåller sig till representationen av krig i utställ-

ningen. 

Jag har även valt att skriva om hur museet har formgivit sin basutställning, 

och därför har jag bland annat studerat hur museet har använt sig av dockor och 

iscensatta miljöer i basutställningen. Dockorna i basutställningen diskuterar de 

mörkare delarna av krigets historia, såsom till exempel svårt skadade och ampute-

rade soldater, något som jag tidigare i inledningen nämnde är ett så kallat mörkt 

kulturarv som man vanligtvis inte diskuterar på museer. 

Armémuseum är ett försvarshistoriskt museum som i praktiken kan ställa ut 

temat krig ur olika perspektiv. Imperial War Museum i London ställer ut krigsfor-

don och flygplan på ett sådant sätt att de hänför besökarna utan att riktigt proble-

matisera fordonens syften. Armémuseum problematiserar krigen och dess fasor; 

båda förhållningsätten är regeltätt inom ett försvarsmuseum. Ett försvarsmuseum 

kan ställa ut krig ur ett mer objektivt synsätt, medan till exempel ett förintelsemu-

seum har som uppgift att återberätta en specifik mörk del av mänsklighetens histo-

ria. Det finns därför en skillnad mellan dessa två museikategorierna även om de 

båda handskas med mörkt kulturarv, det är av den anledningen jag främst har valt 

att referera till tidigare forskning som för en mer allmän problematisering av 

mörkt kulturarv och hur man bör handskas med det och ställa ut det på museer. Ett 

förintelsemuseums uppgift är att diskutera och presentera det mörka kulturarvet 

från förintelsen och därför har de inte samma förutsättningar att bygga en utställ-

ning som ett allmänt krigsmuseum, som har en större frihet att välja tema och per-

spektiv. 

Etik 

När man söker efter personer att intervjua är det vikigt att förklara för dem vad 

syftet med undersökningen är, så att de är medvetna om vad deras medverkan 

kommer att innebära. Det är även viktigt att de vet att de har rätt att dra sig ur un-

dersökningen; man ska inte tvinga någon att medverka. Detta kan tyckas rimligt, 

men i praktiken kan det ändå förekomma problem. 

Söker man informanter på till exempel en arbetsplats kan det vara fördelaktigt 

att kontakta den överordnade först för att få ett godkännande, för i värsta fall kan 
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informanten godkänna sin medverkan men sedan få den nekad av sin överordnan-

de. Men också för att den överordnande troligtvis har en bra överblick över vilka 

personer som kan vara gynnsamma för forskaren att kontakta (Kvale 1997, s. 105-

108). När jag sökte upp mina informanter tog jag först kontakt med museichefen 

och förklarade vad jag önskade studera och frågade om deras personal var villiga 

att ställa upp som informanter. Museichefen gav mig förslag på informanter som 

hon trodde kunde svara på mina frågor. Därefter kontaktade jag dem och förklara-

de kort syftet med uppsatsen. På detta sätt fick jag både snabbt ett godkännande 

och kontakt med informationsgivande informanter. 

Hur pass anonyma informanterna önskar vara i den färdiga utskriften av un-

dersökningen måste ha diskuterats och godkänts. Likaså är det viktigt att bestäm-

ma vad och hur mycket informanterna önskar ska vara konfidentiellt, för att inte 

sätta informanten i en obekväm situation när studien är färdigställd. Det som 

skrivs i undersökningen ska bara vara sådant som informanten känner att han eller 

hon kan stå för. Sedan är det upp till forskarens etiska ansvar att verifiera informa-

tionen som ska användas i studien (Kvale 1997, s. 105-108). Mina informanter 

krävde inte att bli anonymiserade, dock valde jag ändå att anonymisera dem på 

grund av jag som uppsatsskribent besitter en position där jag analyserar det infor-

manterna berättar för mig utan att informanterna hinner ta del av den färdiga upp-

satsen innan den publiceras. 

Att informanterna känner sig trygga med att dela med sig av informationen är 

ytterst viktigt. Är informanterna inte trygga med att dela med sig av sin informa-

tion kan informanterna antingen med flit dölja viktig information för studien eller 

helt enkelt helt avstå sin medverkan (Kvale 1997, s. 105-108). Jag har därför låtit 

intervjuerna ske där informanterna känt att det passar dem bäst, tre av intervjuerna 

skedde därför i basutställningen. 

Ett intervjutillfälle kan beskrivas som ett tillfälle där någon söker kunskap om 

något som den andre har, en intervju ska alstra ny kunskap och i mitt fall även 

material att arbeta med i min uppsats. Det är därför missvisande att kalla en inter-

vju för ett öppet samtal även om det vid många tillfällen kan te sig som ett sådant; 

samtalet skall alltid generera ny kunskap. Forskaren har en maktposition under 

intervjuerna, det är forskaren som styr intervjun och som sedan kommer att tolka, 

problematisera och använda den i sin studie (Kvale 2006, s. 4-6). 

Följande personer är mina informanter: 

Projektledare 1 var med vid planeringen och arbetet med totalrenoveringen av 

Armémuseums basutställning under 1990-talet. Han är en av dem som har 

haft störst inflytande över hur basutställningen har sett ut sedan millenniums-

kiftet 2000 fram till i år 2013. “Krig och fred 1500–1800-talet” renoverades år 

2013 och “Krig och fred 1900-tal” renoveras samtidigt som detta skrivs. Även 

om basutställningen den senaste tiden har genomgått förändringar används 
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Projektledare 1:s utställning som språngbräda och bas. Mycket av det som 

Projektledare 1 har skapat finns fortfarande kvar i basutställningen. 

Projektledare 2 arbetar nu med att bygga om basutställningsdelen “Krig och fred 

1900-tal”. Ombyggnaden står färdig hösten år 2014. “Krig och fred 1900-tal” 

befinner sig på våningsplan två i Armémuseums lokaler. 

Projektledare 3 har lett arbetet med att renovera basutställningsdelen “Krig och 

fred 1500–1800-tal” som stod färdig hösten år 2013. “Krig och fred 1500–

1800-tal” befinner sig på våningsplan tre i Armémuseums lokaler. 

Textförfattaren har jag valt att kalla personen som hade som huvuduppgift att 

skriva om samtliga textskyltar vid renoveringen av “Krig och fred 1500–

1800-tal”. 
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Undersökning 

Introduktion till Armémuseums basutställning 

Armémuseum ingår i Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM). Regeringen 

utfärdar museets verksamhetsdirektiv. Försvarets traditionsnämnd, som är ett ex-

pertorgan, ger rekommendationer om hur museets materiella objekt som till ex-

empel fanor, medaljer och uniformer ska bevaras och tas om hand. Armémuseum 

har som uppdrag att främja kunskapen om det svenska försvarets historia samt 

försvarets roll i samhällsutvecklingen. I sin verksamhet ska museet bland annat 

diskutera jämställdhet och mångfald (SFS 2007:1178). Armémuseum samlar, be-

varar och presenterar föremål från krig där svenskar har medverkat. Utställning-

ens huvudsakliga tidsspann sträcker sig från 1500-talet till nutid i kronologisk 

ordning. Museet har satsat på att bygga upp scener som representerar människors 

vardag vid slagfältet (Armémuseums webbsida > “Om Armémuseum”, uppdate-

rad: 2013-01-24. Senast besökt: 2014-01-24). När denna studie genomfördes har 

Sverige haft fred i tvåhundra år, vilket säger en del om Sveriges förhållande till 

krig idag. Tidsaspekten kan påverka hur krig representeras i ett krigsmuseum. 

Sverige har dock en lång tradition med att skicka soldater till konfliktfulla platser 

i världen på Förenta Nationernas (FN) uppdrag (Bazarschi, FN-fakta 4/13). 

Min informant Projektledare 1 från Sveriges försvarshistoriska museer 

(SFHM) berättade att Armémuseum i början av nittiotalet hade problem med el-

bränder och avloppsläckage. På grund av detta valde museet att stänga för att re-

novera byggnaden. Först var det ont om pengar vilket resulterade i att restaure-

ringen tog lång tid, närmare bestämt sju år. Det positiva i detta, menar Projektle-

dare 1, är att de i slutändan fick en planeringstid på fyra år och två års byggnads-

tid. Projektledare 1 menar att innan renoveringen var utställningen mest baserad 

på objekten, vapen och kostymer uppradade i montrar. Vid nyöppningen till mil-

lennieskiftet 2000 var Armémuseum det enda museet i Sverige som visade Sveri-

ges politiska utveckling i kronologisk historisk ordning (Thomas Roth, Kultur-

världen nr 3, 2000). 

Den kronologiskt berättande utställningen kontextualiserar objekten för den 

vanliga besökaren som före besöket kanske inte har så mycket kunskap om armén. 

Berättelsen av historien står i fokus och objekten fungerar som “kvitton” på att det 

som berättas verkligen har hänt (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). 
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Mellan åren 1993 och 2000 var Armémuseum stängt för renovering. Under 

den renoveringen satsades det hårt på att bygga ett nytänkande museum med en 

basutställning som skulle sätta den vanliga människan i fokus på ett, ibland, pro-

vokativt sätt. Museet valde att visa upp människornas livsöden, erfarenheter och 

värderingar (Armémuseums pedagogiska avdelning, Armémuseum, 1995). Armé-

museums personal står själva för uppbyggnaden av utställningen. De anlitar alltså 

inga externa företag för att designa utställningen, kompetenser som behövs finns 

redan internt på museet (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03; Projektledare 2. 

Intervju: 2014-03-05; Projektledare 3. Intervju: 2014-02-12). 

Under renoveringen av Armémuseums basutställning under 1990-talet skrev 

museets pedagogiska avdelning ett informationshäfte som bland annat diskuterar 

museets historia, framtidsvision och komplexiteten i att representera kulturarv 

efter krig. I häftet skriver pedagogerna att många västerlänningar idag endast mö-

ter kriget via TV-apparaterna och nyheterna, och att de oftast inte har någon per-

sonlig relation till krig. Om man inte påverkas personligen av krig kan det vara 

enklast och bekvämast att vända bort blicken, resoneras det i informationshäftet. 

Armémuseum menar att det är viktigt att studera krig och dess orsaker (Armému-

seums pedagogiska avdelning, Armémuseum 1995). Denna uppfattning resultera-

de också i att museet valde att låta basutställningen presentera de mörkare sidorna 

av krig som svält, livsavgörande skador och smärtsam död, eftersom det var vad 

många soldater och soldatfamiljer fick genomlida (Projektledare 1. Intervju: 2014-

02-03; Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05; Projektledare 3. Intervju: 2014-02-

12; Textförfattare. Intervju: 2014-02-10). 

På Armémuseums basutställning finns det många dockor som iscensätter olika 

händelser och livsöden, dessa dockor ska ge besökarna en tredimensionell bild av 

historien och levandegöra människorna de representerar; likaså deras tillhörighe-

ter som ligger i montrarna. Dockorna och de iscensatta miljöerna är ett viktigt 

inslag i utställningen; det är i dessa miljöer som de autentiska objekten levande-

görs. De objekt som används i miljöerna är nytillverkade objekt men det har lagts 

ned mycket arbete på att dessa rekonstruktioner ska bli så trovärdiga som möjligt. 

De autentiska föremålen ligger i montrarna, att använda sig av dem i iscensätt-

ningarna skulle öka deras slitage oerhört. Tidens tand har påverkat de autentiska 

objekten vilket resulterar i att de inte kan ge en representativ bild av hur de såg ut 

vid användandet. Iscensättningarna och de autentiska objekten kompletterar var-

andra (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03; Uppsatsförfattarens observationsan-

teckningar 2014-02-03). 

Under åren 2013 och 2014 har våningsplan två och tre blivit renoverade. De 

främsta förändringarna som gjorts är att texterna kortats ned och fler objekt tagits 

in i basutställningen. Den kronologiska ordningen i basutställningen är fortfarande 

kvar; våningsplan 3 heter “Krig och fred 1500–1800-talet” och representerar kul-

turarv från det tidsspannet. Våningsplan 2 är en fortsättning på våningsplan 3 och 
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heter “Krig och fred 1900-tal”, och på våningsplan 1 presenterar museet de svens-

ka fredsoldaterna och Sveriges insatser i FN-arbetet. Denna del av basutställning-

en kallas för “Fredsoldaterna”. Samlingsnamnet för hela basutställningen är “Krig 

och fred”. 

Jag valde att inte studera alla rummen på Armémuseum, eftersom det skulle 

blir för tidskrävande och för att uppsatsens volym skulle blivit för stor. Jag har 

istället valt att plocka ut ett antal rum som jag anser extra intressanta för min stu-

die. Rummen som jag har valt ut är de rum som diskuterar de lite mer obekvämare 

ämnena som till exempel plundring, våldtäkter, vapenhandel. Inför varje rum ger 

jag en kort introduktion till varför jag valde att analysera just de rummen. 

Basutställningsdelen “Krig och fred 1500–1800-tal” på vå-

ningsplan tre 

“Krigsrummet” 

Introduktion till rummet 

“Krigsrummet” är det för-

sta rummet i basutställ-

ningens kronologiska be-

rättelse. Det är även här 

som museet introducerar 

problematiken runt krig. 

Jag valde att ta med detta 

rum i analysen eftersom det 

tydligt visar Armémuseums 

förhållningsätt till hur de 

vill förmedla krig. Rummet 

är uppbyggt på ett sådant 

sätt att det nästan känns 

obehagligt att gå in i det. 

Det är uppbyggt som Gus-

tafsson kallade: “ett krigets 

tempel” (Gustafsson 2003, s. 22). 

Beskrivning av rummet   

Det första man möter i basutställningen är en iscensättning av stridande schim-

panser. Kommer man nära dem sätts en ljudsensor igång och schimpansskrik hörs 

i hela rummet. Därefter följer dova dundrande slag som fyller rummet i några mi-

nuter. Ljudet har en hotfull ton, ibland låter det som slag på någon sorts trumma, 

Figur 1. Armémuseums basutställning ‟Krig och fred”, rum: 
‟Krigsrummet”. Foto: Författaren. 
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ibland övergår det till ett gnissel som får mina tankar att gå till valsång djupt nere 

i det mörka havet. Bakom slagen ligger det en ton som omsluter hela ljudet. 

Rummet upplyses främst av strålkastare och många av dem riktas mot de 

blodröda väggarna. Ljuset är dock något nedtonat. Blodröda kolumner står längs 

med väggarna, vilket ger rummet en katedralliknande karaktär. De målades med 

klumpiga vertikala penseldrag eftersom man kan se att den röda färgen, likt blod, 

har runnit längs med kolumnernas yta. Det är högt i tak och ut med golvet står 

replikor av människokranier. Tre krigsgudar från olika kulturer och religioner står 

uppställda i var sitt hörn av rummet. 

De objekt som drar åt sig mest uppmärksamhet är iscensättningen av de tre 

schimpanserna samt den förstorade bilden av Dödens triumf från 1562 av Pieter 

Bruegel den äldre (se figur 1 s. 28). På Dödens triumf gestaltas sammandrabb-

ningar mellan människan och döden genom bland annat stegling, våld och svält. 

Bakom schimpanserna hänger två andra stora bilder. Den ena heter Wound 

man av Claudius Galenus och föreställer en naken man med olika vapen instuckna 

i kroppen, bilden har använts för medicinsk utbildning och är från 1400-talet. Den 

andra bilden är Arnold Böcklins Der Krieg (1896) som föreställer de tre ryttarna 

Död, Svält och Våldtäkt som stormar fram över en stad. Lite längre bort på den 

högra sidan hänger ett svart-vitt fotografi gestaltande Hiroshima efter att atom-

bomben slagit ned. Framför det står en kärnstridsspets från Estland, den står cent-

ralt i rummets bortre del. 

Här finns även en i väggen inbyggd monter. I montern hänger 51 stycken va-

penrelaterade föremål. Det mest anmärkningsvärda i sammanhanget är en älgkäke 

(Uppsatsförfattarens observationsanteckningar 2014-02-03). 

Skyltarna i rummet berättar att krig och våld har varit människans följeslagare 

genom historien. Det äldsta beviset för att människor har våldfört sig på varandra 

med hjälp av vapen är 13 000 år gamla skelettdelar från Nordafrika. Skylttexten 

förklarar även att människans våldstendenser ökade med att hon bosatte sig i or-

ganiserade samhällen: 

En del forskare förklarar väpnade konflikter med överbefolkning och ojämn fördelning av 
makt och pengar. Andra säger att krig är naturligt och pekar på vår nära släkting schimpan-
sen, som slår ihjäl rivaler för att utöka sitt revir (Armémuseums skylttext våningsplan tre). 

Informanternas synpunkter av rummet 

Det första rummet i utställningen särskiljer sig från de resterande, för att museet 

vill få besökarna att reagera på den råa tonen i rummet. Projektledare 1 berättade 

att det egentligen skulle ha funnits fler människokranier i rummet, men produk-

tionen av dessa replikor lades ned. Han förklarade att tanken var att det skulle stå 

en krigsgud från olika kulturer i varje hörn men att de under ombyggnationen på 

1990-talet inte hittade någon som kunde bygga den sista guden på ett tillräckligt 
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snyggt sätt för att ställas ut med de andra gudarna (Projektledare 1. Intervju: 2014-

02-03). 

Dödens triumf, av Pieter Bruegel den äldre, visar död, våld och smärta med 

hjälp av olika scener där människor möter döden gestaltad som skelett. Projektle-

dare 1 ansåg att bilden är magnifik i sitt sammanhang, den är iögonfallande och 

det händer mycket i bilden som fångar ögat. Bilden är en viktig del som ger rum-

met sin speciella prägel. Projektledare 1 säger att: “[...]det här rummet är till för 

att stämma sinnet lite för besökarna. ‘Oj jaha, är det detta vi ska se, är det så pass 

läskigt.’” (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). 

“Rummets syfte är också att ge besökarna ett slag i magen, så att de nästan 

tappar luften och förstår att det här inte är ett traditionellt armémuseum som en-

bart visar upp krigets prakt”, berättade mannen som skrivit texterna (Textförfatta-

ren. Intervju: 2014-02-10). Han påpekade också vikten av att få in lite positiva 

aspekter i utställningen som att människan har en stor samarbetsförmåga och tack 

vare det kan förhindra krig. Textförfattaren berättade att när de byggde om tredje 

våningsplanet år 2013, lät projektgruppen det mesta vara intakt, som det var då 

Projektledare 1 var med och byggde om under nittiotalet. Den största förändringen 

bestod i att byta ut texter och en del bilder. 

När museet nyöppnades vid millenniumskiftet 2000 var reaktionerna många. 

En del menade att Armémuseum gjorde övergrepp på Sveriges historia eftersom 

museet valde att problematisera krig ur dess mörkare och råare sidor. Textförfatta-

ren menar dock att rummet blev mindre provocerande efter nyrenoveringen hösten 

2013 (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

De som opponerade sig mest efter totalrenoveringen under 1990-talet var 

bland annat Armémuseums vänner som tyckte att museet hade dragit den svenska 

historien i smutsen och de avrådde människor från att besöka museet. Många be-

sökare krävde att schimpanserna skulle bort från museet eftersom de såg det som 

kränkande att bli jämförda med apor. Projektledare 1 berättade att museipersona-

len stod på sig mot de kritiska besökarna och förklarade att museet jämförde män-

niskans och schimpansernas läggning för våld, de likställde dem inte. Det museet 

önskade av iscensättningen av schimpanserna var att den skulle fungera som en 

diskussionsplattform (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). Det är intressant att 

iscensättningen av schimpanserna har väckt de största reaktionerna eftersom det är 

en iscensättning som skapades som ett diskussionsunderlag angående människan 

och krig. 

Projektledare 3 berättade att den gamla texten som jämförde människan och 

schimpansen, som fanns innan renoveringen år 2013, kunde bli påfrestande för 

dem som arbetade där eftersom några besökare reagerade starkt negativt på den. 

Besökarna ansåg att Armémuseum till viss del förklarade människans våldsutfö-

rande som en naturlig drivkraft. Textförfattaren berättade att en del besökare med 

personlig anknytning till militären kunde reagera negativt på jämförelsen mellan 
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människans och schimpansens benägenheter att ta till våld. De såg det som en 

kränkning att jämföras med en apa. Under ombyggnationen år 2013 diskuterade 

museipersonalen om de skulle ta bort miljön med de tre schimpanserna, men den 

fick vara kvar eftersom den fungerade väl som diskussionsgrund för pedagogerna 

under visningar (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Projektledare 1 berättade att de förut hade som ambition att vara lite provoce-

rande i sina texter: “[...] så kanske på rad tre eller något så kanske man säger; 

‘men, vad fan skriver de? Så där får man väl inte skriva i museitexter.’” (Projekt-

ledare 1. Intervju: 2014-02-03). Projektledare 1 berättade att de ville att texterna 

skulle vara pedagogiska, spännande och lite provocerande. Han menar att tids-

aspekten har avsevärd påverkan på hur stor tolkningsfrihet museipersonalen kan 

ha när de väljer hur krig ska presenteras på museer. Han menar att det är mycket 

svårare att ha ett kritiskt och provocerande perspektiv på krig i museer som befin-

ner sig i ett land som nyligen varit med i ett krig. Det skulle kunna uppröra de som 

blivit tvungna att medverka i krig och det skulle inte vara att behandla soldaterna 

rätt (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). 

Projektledare 3 berättade att museipersonalen är medvetna om att “Krigs-

rummet” är ett otäckt rum och att det är ett medvetet val museipersonalen har 

gjort. Besökarna får gärna prata med personalen om sina upplevelser av basut-

ställningen, säger hon. Att det inte är enbart barn som tycker att det rummet är 

skrämmande framkommer också under intervjun. Projektledare 3 berättade att det 

en gång var en kvinna som gick in i basutställningens första rum men att hon 

snabbt gick ut igen. Kvinnan gjorde klart för personalen att hon tyckte att rummet 

var otäckt. Projektledare 3 följde då med kvinnan in i basutställningen och förkla-

rade för henne varför museipersonalen valt att designa utställningen som de gjort, 

att det var för att Armémuseums anställda ville visa den vanliga människans upp-

levelser under fälttåg och vid drabbningar. De önskade inte förhärliga krig utan 

visa krigets råa sidor som död och svält istället för att enbart visa krig ur kungar-

nas och hjältarnas perspektiv (Projektledare 3. Intervju: 2014-02-12). Armémuse-

ums anställda vill inte förminska de mörka sidorna av krigen och inte heller dölja 

de svåra objekten som uppkommer efter krig. 

Det visade sig att den kvinnliga besökaren var från den Nigerianska militären 

och hade en personlig och nära relation till krig. Armémuseums val att visa upp 

krig från dess mörka sida överväldigade kvinnan, men efter att hon och Projektle-

dare 3 hade diskuterat förstod hon varför de fattat beslutet att presentera krig så 

som de gör i basutställningen. För att museipersonalen tycker det är mycket vik-

tigt att förklara för besökarna att krig är otäckt, menar Projektledare 3. 

Armémuseum har aktivt valt att gå ifrån förhärligandet av krig så mycket som 

möjligt, men Projektledare 3 berättade att det inte går att komma ifrån att även 

visa och diskutera segrar eftersom de måste förklara både triumfer och förluster 

(Projektledare 3. Intervju 2014-02-12). Projektledare 2 berättade för mig att Ar-
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mémuseum inte ska fungera som en rekryteringsbyrå för att folk ska gå med i mi-

litären, men att de samtidigt har en nära kontakt med försvarsmakten. Museet ska 

vara ärligt med att krig är våldsamt och smärtsamt (Projektledare 2. Intervju: 

2014-03-05). Armémuseum ska vara ett museum som väcker känslor och diskus-

sioner kring ämnet krig (Projektledare 3. Intervju: 2014-02-12). 

Diskussion om rummet 

“Krigsrummet” har en betydligt råare ton än de resterande rummen i basutställ-

ningen, det är utformat likt ett krigets tempel där dess fasor presenteras. Med 

rummet vill museet berätta att krig inte är glamoröst utan att krig medför lidande 

och orättvisor. Detta uttrycks bland annat genom de blodröda väggarna, de hotful-

la ljuden och föremålen som gestaltar död och smärta. Museet döljer inte att de 

anser att krig är hemskt och därför förhärligar de inte krig när de iscensätter basut-

ställningen. Armémuseum har i detta rum satsat på att via designen skapa en hot-

full stämning. Rihannon Mason skriver att de som designar en utställning har stor 

påverkan på vad som utåt sett tycks ha ett mörkt symbolvärde. Det är utställnings-

gruppen som avgör genom vilka glasögon betraktaren ska se föremålen (Mason 

2006, s. 21). Ljuset och ljudeffekterna har mycket stor inverkan på hur man upp-

lever “Krigsrummet”; det är på grund av dem som rummet får sin lite hotfulla och 

allvarliga karaktär. Det finns inte så många objekt i “krigsrummet”, museiperso-

nalen har istället satsat på att hitta en känsla som förstärks av ljud och ljus. Det 

finns därför inte så många objekt i detta rum som man skulle kunna anse vara svå-

ra objekt. 

Det är inte objekten per se som får folk att reagera på “Krigsrummet” utan det 

är snarare vad rummet representerar som gör upplevelsen skrämmande. Schim-

panserna är, till exempel, inget objekt i sig självt som besökarna blir upprörda 

över, utan det är i vilket sammanhang schimpanserna sätts som besökarna kan 

reagera på. Anna Samuelsson (2008) skrev i I naturens teater om schimpansernas 

närvaro i utställningen. Samuelssons analys av rummet är från innan renoveringen 

av våningsplanet som skedde under hösten år 2013. Samuelsson tyckte då att 

apornas närvaro kunde ifrågasättas i detta sammanhang. Hon skriver att hon aldrig 

tidigare har hört eller läst om människans biologiska likheter med schimpanser 

som en förklaring till det mänskliga våldsbeteendet. När Samuelsson skrev detta 

fanns det även en text som förklarade likheterna mellan schimpansernas och män-

niskans våldsamma sidor. Skylten beskrev de genetiska likheterna mellan männi-

skorna och schimpanserna; exemplet gestaltas även med en bild av en schimpans-

hane och en naken man (Samuelsson 2008, s. 295-298). 

En del besökare upprörs över att schimpanserna sätts in i ett krigssamman-

hang och jämförs med människor; kanske skulle iscensättningen av schimpanser-

na inte sätta igång samma reaktioner i ett annat sammanhang. Låt oss leka med 

tanken att vi plockar ut schimpanserna från “Krigsrummet” och sätter in samma 
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scen i en av Naturhistoriska Riksmuseets utställningar. Skulle reaktionen då bli 

densamma som på Armémuseum? Troligen inte, sammanhanget spelar med störs-

ta sannolikhet en mycket stor roll. Besökarnas reaktioner på samma scen på Ar-

mémuseum och Naturhistoriska Riksmuseet skiljer sig säkert till stora delar åt. 

Dessa schimpanser är ett utmärkt exempel på hur olika besökare kan reagera på 

ett och samma objekt beroende på i vilket sammanhang det sätts. Schimpanserna 

är en uppbyggd konstruktion, de är alltså inga “riktiga” autentiska objekt som har 

använts i krig. Man ser på objekten från olika vinklar beroende på hur de iscen-

sätts, de som ställer ut objekten kan genom designens utformning styra betrakta-

rens öga (Smith 2006, s. 1-13; Ashworth 2008, s. 231-232; Mason 2006, s. 21). 

Under mina intervjuer med Armémuseums anställda har det blivit tydligt för 

mig att trots de välbyggda och dramaturgiskt kreerade utställningsdelarna finns 

det ett stort fokus på objekten. Vid flera tillfällen frågade jag om utställningens 

förhållningssätt till krig och fick svar som fokuserade på enskilda objekt. Detta 

kan kanske bero på att de museianställda idag försöker återgå till att ställa ut fler 

objekt och fokuserar därför på temat krig utifrån de föremål som ställs ut. Det är 

intressant att museipersonalen ständigt kom tillbaka till att diskutera enskilda ob-

jekt fast det är tydligt att de har en mycket genomtänkt plan för rummens form-

givning. 

“Rätten att plundra” 

Introduktion till rummet 

I ett mindre sidorum till det första rummet i basutställningen presenteras temat 

krigsbyten. Jag valde detta rum eftersom jag tycker att temat plundring är ett in-

tressant ämne ur det perspektiv jag använder i min studie. 

Beskrivning av rummet 

Rummet är nedsläckt när ingen är inne, ljuset tänds när någon kliver in. Det finns 

inga ljudeffekter i rummet men ljudet från rummet intill, “Krigsrummet”, hörs in. 

En glasmonter delar rummet i två delar där hela den ena sidan är en monter och 

den andra sidan ger plats åt besökarna. Till skillnad från “Krigsrummet” är detta 

rum inte lika utsmyckat, här står föremålen och textskylten i centrum. 

Det objekt som tar mest plats och som är centralt placerat är det stora innerta-

ket av ett tält från 1600-talet, som har sitt ursprung från det Osmanska riket. Tältet 

erövrades år 1702 i Kliszow och togs med till Sverige till förmån för den kungliga 

familjen. Ett annat föremål som kräver uppmärksamhet är den stora brännspegeln 

från 1600-talet som står i rummets bortersta hörn. Personalen tror att den har an-

vänds till kemiska experiment. Andra objekt som finns i montern och som står 

närmast ingången är bland annat ett 3-pundigt eldrör i järn som står riktat mot 

ingången till rummet. Intill eldröret ligger huggare, gevär och mössor (Uppsats-
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författarens observationsanteckningar 2014-04-23; Armémuseum, skylttext vå-

ningsplan tre). 

Textskylten som hänger direkt till höger vid ingången diskuterar den segrande 

sidans rätt till plundring. Texten frågar även besökarna om de anser att krigsbyten 

bör lämnas tillbaka idag. Den förklarar även att svaret inte är helt enkelt eftersom 

länderna inte längre har samma gränser som de en gång hade. Texten ställer också 

frågan vilka som egentligen äger ett sådant kulturarv. Är det vårt, andras eller har 

vi det gemensamt? De finare krigsbytena skickades oftast till slott och herresäten 

medan fanor, standar och musikinstrument var offentliga erövringar som prydde 

bland annat kyrkor där prästerna informerade lokalbefolkningen om kriget (Ar-

mémuseums skylttext våningsplan tre). 

Informanternas synpunkter på rummet 

Vid min intervju med Textförfattaren berättade han att det kunde vara lite proble-

matiskt att diskutera krigsbyten och plundringslagar från 1600-talet eftersom det 

finns ett mörker bakom varje erövrat objekt. Tankar som dyker upp vid diskussio-

nen om ämnet är: har någon dött på grund av att detta objekt blivit ett krigsbyte? 

Vem var den personen och hur dog den personen? Textförfattaren berättade att det 

trots detta är ett bra ämne att diskutera med skolklasser. Museipersonalen brukar 

fråga vad plundring kunde innebära för dem som föll offer för det. Under diskus-

sioner med skolklasser brukar de även resonera kring vad för objekt som plundra-

des. Det var ofta mat och andra livsnödiga varor för familjer men det skedde även 

våld och kidnappning mot människor som uppehöll sig på de erövrade markerna. 

Textförfattaren berättar att de diskuterar plundring mer ingående med sina besöka-

re än vad de gör via texten. Besökare som går med en museipedagog får mycket 

mer information än de som enbart läser skyltarna. (Textförfattaren. Intervju: 2014-

02-10). 

Diskussion om rummet 

Att besökare får mer information när de går på guidad tur är naturligt eftersom det 

är svårt att skriva informativa skyltar som täcker allt en museipedagog berättar på 

en guidning. Med rummet “Rätten att plundra” vill Armémuseum att besökarna 

ska problematisera plundring, som en gång i tiden var laglig i kombination med 

krig. Detta uttrycks med objektens närvaro som har erövrats under olika slag, text-

skyltarna ställer diskussionsfrågor till besökarna. 

Objekten i montrarna kan kanske tyckas oskyldiga. Vad kan vara upprörande 

med en mössa från 1750-talet? Men det är i vilken kontext objekten presenteras 

som är intressant för min studie. Att Armémuseum över huvud taget diskuterar 

detta ämne visar ytterligare att de valt att problematisera krig och presentera kri-

gens mörka sidor i stället för att glorifiera krigen och deras hjältar; som Carden-



 35 

Coyne menar är vanligast förekommande på krigsmuseer (Carden-Coyne 2010, s. 

64-78). 

Silvén och Björklund diskuterar museipersonalens roll i att förvärva, vårda 

och ha mod att våga ställa ut objekt som till synes verkar harmlösa men som har 

en mörk bakgrund. Silvén och Björklund finner det intressant att studera i vilken 

kontext museer väljer att ställa ut objekten; om de diskuterar objektens problema-

tik eller om de tystas ned (Silvén & Björklund 2006, s. 6). I rummet “Rätten att 

plundra” problematiseras objekten samtidigt som de visas upp som imponerande 

objekt. Några av objekten är mycket ståtliga och tack vare det står de i fokus i 

rummet. 

“Halta måste mången man” 

Introduktion till rummet 

I detta rum står 

en iscensätt-

ning av dockor 

i fokus, dock-

orna represen-

terar döda och 

döende solda-

ter från Karl 

XII:s likfärd. 

Bara en sådan 

sak att museet 

låter dockor 

som represen-

terar lik stå i 

fokus är av 

intresse ur det 

perspektivet jag använder. Den djärva iscensättningen gjorde att jag valde att 

plocka ut detta rum för min studie. Men även för att utställningen i detta rum re-

presenterar stormaktidens nedgång och för att soldaterna återigen står i fokus och 

inte den fallne kungen. 

Beskrivning av rummet 

På rummets största skylt lyder rubriken: “Halta måste mången man”. På skylten 

som är skriven av Textförfattaren står det också att: “Mer än hälften av de 5 500 

soldaterna frös ihjäl på fjället eller dog när de kom fram till Handöl.” I detta rum 

presenteras de karoliner som efter nederlaget i Norge år 1719 försöker ta sig hem i 

snöoväder. När Karl XII blev skjuten i Norge blev den svenska armén, som till 

Figur 2. Armémuseums basutställning ‟Krig och fred”, rum: ‟Halta 
måste mången man”. Foto: Författaren. 
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stor del bestod av det finska regementet, tvungen att marschera tillbaka till Sveri-

ge. Den lilla byn Handöl var deras enda hopp (Armémuseum, skylttext vånings-

plan tre). 

Museets gestaltning av denna händelse är iscensatt med hjälp av dockor som 

representerar en död och två döende karoliner ute i det vindpinande snöiga land-

skapet. Två av dockorna ligger i snön, den ena är död medan den andra har ögo-

nen öppna vilket enligt Projektledare 1 ska betyda 

att han lever men att det nog inte är långt kvar tills 

även han avlider av kylan (Projektledare 1. Inter-

vju: 2014-02-03). 

Ett susande ljud ligger som ett mantra över 

rummet, ljudet ger en kall och karg känsla. Rum-

met är vitt men med hjälp av ljussättningen ser 

väggarna lite blåa ut, vilket lätt ger associationer 

till kyla. Rummet inte är uppbyggt som en miljö, 

utan mer likt ett vanligt rum med en iscensatt miljö 

som kräver uppmärksamhet. (Uppsatsförfattarens 

observationsanteckningar 2014-04-23). 

Mitt emot iscensättningen med de frusna karo-

linerna står en annan docka som föreställer en sol-

dat som överlevde kylan, men som på grund av 

köldskador blev tvungen att amputera sina fötter. 

Dockan står uppstött med kryckor under var arm 

och framför honom står det en skål där besökarna 

kan skänka pengar till Röda korset. Tätt inpå den 

skadade dockan har museipersonalen hängt upp en 

tavla föreställande Arvid Horn, kaptenlöjtnant vid 

Drabanterna. Den ena är offer för kriget medan den 

andre på ett eller annat sätt tjänat på kriget. I närhe-

ten av de frusna soldaterna står en monter på gol-

vet; montern är i knähöjd. I den finns flera objekt 

som hittades i massgravarna i Handöl. Bland annat en skosula, halsduk och frag-

ment av uniformstyg (Uppsatsförfattarens observationsanteckningar 2014-02-10). 

Informanternas synpunkter på rummet 

De frusna karolinerna visas med hjälp av en iscensättning. I Armémuseums sam-

lingar finns dock skelettdelar från några av de personerna som avled i kylan men 

museipersonalen har valt att inte visa upp dem i basutställningen. Personalen har i 

stället ställt ut tillhörigheterna till dem som dog i kylan. Föremålen hittades till-

sammans med kvarlevorna under den arkeologiska utgrävningen. Textförfattaren 

Figur 3. Armémuseums basut-
ställning ‟Krig och fred”, rum: 
‟Halta måste mången man”. 
Foto: Författaren. 
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berättade för mig att en anledning till varför de valde att inte visa upp dessa ske-

lettdelar var: 

Men det här är problematiskt, vi hade vår samling då med även skelettdelar från karolinerna. 
Och vi valde att inte ställa ut käkben och sådana saker, det hade varit häftigt, starkt, folk hade 
liksom känt att, alltså äckelkänsla, det blir verkligen en sådan här ordentlig upplevelse, men 
smaklöst. Frånstötande, och det är inte värt det, allstå den effekten man får är inte värt det 
man får utav exploateringen utav de här stackars pojkarna, som de var. (Textförfattaren. In-
tervju: 2014-02-10). 

Textförfattaren menar att en halsduk, ett mynt och skosulor som hittades med ske-

letten räcker för att besökarna ska förstå att de var människor som led detta hems-

ka öde. Dessutom fungerar miljön med dockorna som ett komplement till att ge-

stalta dessa människor och deras öden (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Projektledare 3 berättade att ytterligare en anledning till att inte visa upp ske-

lettdelarna var att det inte fanns någon pedagogisk poäng i att ställa ut dem ur det 

perspektiv de valt att diskutera sina objekt från. Hon menar att om de, till exem-

pel, hade valt att diskutera objekten utifrån ett arkeologiskt osteologiskt perspek-

tiv, hade det funnits anledning att visa skelettdelarna. Detta eftersom de i så fall 

hade tagit prover på kvarlevorna och visat upp dem i samband med den informa-

tion de fick ut av proverna. Då museipersonalen valde att inte diskutera det per-

spektivet utan istället följa en historisk vinkel fanns det ingen poäng i att exploate-

ra kvarlevorna. Projektledare 3 menar att de flesta vet hur ett människoskelett ser 

ut. De ser alla, i stort sett, likadana ut så det hade inte tillförts några mervärden 

genom att visa upp dem i utställningen (Projektledare 3. Intervju: 2014-02-12). 

I rummet diskuteras också krigets orättvisor mellan de rika och de fattiga. 

Detta har museipersonalen gjort med hjälp av dockan som på grund av sina svåra 

köldskador blivit av med sina fötter. Bredvid dockan som representerar de skada-

de soldaterna hänger en tavla som föreställer greven och kaptenlöjtnant Arvid 

Horn (se figur 3. s, 36). 

Mm, sen har vi ju ställt de här ganska nära varandra, Arvid Horn och krigsinvaliden. Det kan 
man ju också förhålla sig som en berättelse då om de med makten och de som led skadorna av 
kriget. Man kom hem och hamnade på fattighuset (Projektledare 3. Intervju: 2014-02-12). 

Det Projektledare 3 menar är att museipersonalen medvetet valt att ställa den ska-

dade soldaten och tavlan på kaptenlöjtnant Horn nära varandra för att besökarna 

ska förstå klasskillnaderna mellan dem och hur olikt de påverkades av kriget. 

Textförfattaren problematiserade också den skadade soldatdockan när vi diskute-

rade hur Armémuseum valt att visa krigets följder. 

Det finns många barn som skrattar åt honom [dockan utan fötter] och då får de väl göra det 
men sen kanske man berättar om vad som har hänt och då blir de lite mer allvarliga och tän-
ker; “Å han har frusit, förfrusit sina ben, de har sågat av dem”. Då ser man på deras ansikten, 
då utvecklar de en empatisk förmåga och då kan de bli upprörda, men känslor är inte farliga. 
Barn behöver för sin utveckling förstå att livet innehåller hemska saker. Det gör att de utveck-
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lar en empatisk förmåga, de tycker synd om dem här. Det värsta jag vet nästan, det är föräld-
rar som skyddar sina barn för det otäcka (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Textförfattaren förklarar att museipersonalen på Armémuseum inte tycker att det 

är negativt om utställningen frambringar känslor. Utan det kan tvärtom vara posi-

tivt om besökarnas känslor väcks eftersom det är ett kvitto på att de har tagit till 

sig informationen och reflekterat över den. Han menar även att det kan vara bra 

för barns utveckling att få konfronteras med de mer mörka och problematiska si-

dorna av historien. Han fortsätter: 

Och jag menar vissa skador var ju sådär riktigt fruktansvärda att de fick hela underlivet sön-
derskjutet och levde flera år efteråt, för den tiden, när det inte fanns mediciner eller någon-
ting, eller bedövning. Alltså vilket lidande, och att det var en ny bild och att de just reagerade 
på det här fullständiga vansinnet som krig är, och det är jättebra om man kommer, går här-
ifrån och får en känsla av att “Vad håller man på med?”. Alltså det här totala ifrågasättandet 
av krig som jag tror är väldigt svenskt (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Textförfattaren menar att Armémuseum vill få sina besökare att fundera över kri-

gets fasor, det är därför museet har valt att låta några av sina dockor representera 

död, svält och permanenta skador. Med hjälp av dockorna kan Armémuseum få 

sina besökare att börja reflektera över hur livet kunde te sig för soldaterna efter att 

de kommit hem, många var då skadade för alltid och kunde inte längre arbeta för 

sitt levebröd. På skylten, bredvid den skadade tiggande dockan, står det att många 

av de hemkomna soldaterna blev tvungna att förlita sig på att släkt eller vänner 

kunde försörja dem, eftersom det var endast ett fåtal av soldaterna som fick stöd 

av staten. Detta system ledde till att många före detta soldater fick tigga (Textför-

fattaren. Intervju: 2014-02-10. Armémuseum, skylttext våningsplan tre). 

Valet att använda ljud i rummet för att förstärka den karga känslan är också 

ett medvetet val. Projektledare 1 berättade att museet anser att det är bra att låta 

besökarna få använda sig av fler sinnen när de besöker utställningen och att just 

ljud har den goda egenskapen att snabbt och lätt skapa stämningar i de olika rum-

men. Till just detta rum hade museipersonalen svårt att hitta ljud som passade bra 

ihop med den stämning de ville förmedla med iscensättningen. Till slut beslöt 

utställningsgruppen att använda ljud som förmedlar ett susande kallt vinterland-

skap. Projektledare 1 berättar att det dock inte är ett trovärdigt ljud. Det kan inte 

susa i ett öppet vinterlandskap eftersom det inte finns något för vinden att ta tag 

och susa i. De beslöt, trots det, att använda det susande ljudet eftersom det får 

människor att associera till kyla och ödslighet. I detta fall var det viktigare att 

frambringa vissa känslor än att ljudet skulle vara trovärdigt (Projektledare 1. In-

tervju: 2014-02-03). 

Diskussion om rummet 

I detta rum vill Armémuseum få besökaren att reflektera över vilka följder ett krig 

kan få för gemene man. Krig kräver många liv och de som överlever får ofta både 
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fysiska och psykiska skador för resten av livet. Personalen på Armémuseum vill 

visa på orättvisor som förekommer i krig. Detta gör de genom att ställa en docka 

av en köldskadad före detta soldat bredvid en tavla av en kaptenlöjtnant, en väl-

bärgad man. Den förste har tjänat på kriget medan den vanliga soldaten får lida 

livet ut för dess följder. 

Museet har formgivit rummet så att dockorna får all uppmärksamhet därför att 

dockorna representerar de faktiska soldaterna som fick genomlida köld, svält, li-

dande och död. Det är de som objekten i rummen representerar; det är deras histo-

ria och deras livsöde som besökarna ska reflektera över. Hela rummet är designat 

så att besökarna ska känna sympati med soldaterna som kämpar för sina liv i ky-

lan, eller för den krigsskadade soldaten som överlevde och nu lever på allmosor. 

Dockorna som visas upp föreställer män från den svenska armén (se figur 2, s. 

35 och figur 3, s. 36). På den tillhörande skylten står det att största delen av dem 

som var med på fälttåget till Norge var från det finska regementet eftersom Fin-

land då var en del av Sverige (Armémuseum, skylttext våningsplan tre). Detta kan 

öppna för diskussioner om denna händelse lika mycket är ett finskt kulturarv som 

ett svenskt. 

Armémuseum diskuterar inte vilka fienderna var eftersom de inte fokuserar på 

“vi” och “de” i utställningen utan museet vill diskutera kriget per se och dess följ-

der. Museet visar snarare upp olikheterna mellan den vanliga fotsoldaten och de 

rika krigsherrarna som gagnas av krigen. Med hjälp av den krigsskadade soldaten 

kan Armémuseum få besökarna att reflektera över hur samhället historiskt sett har 

tagit hand om sina soldater när de har uppfyllt sin uppgift vid krigen och ej längre 

är användbara. Carden-Coyne skriver att många museer inte visar upp de krigs-

skadade soldaterna eftersom det kan uppröra besökarna. En krigsskadad människa 

låter museibesökarna se de faktiska plågorna som är en följd av krig. Carden-

Coyne skriver att det finns många museiintendenter på krigsmuseer som inte vet 

hur de ska förhålla sig till begreppet “krigsinvalider” i sina utställningar och att 

det är en anledning till varför de skadade soldaterna inte representeras så ofta i 

krigsmuseer. Lika sällan representeras kvinnor och barns lidande av krig. Carden-

Coyne skriver att man kan ifrågasätta varför det är många krigsmuseer som hyllar 

de döda i utställningarna samtidigt som de ofta inte problematiserar de överlevan-

des erfarenheter och deras ofta förödande livsöden (Carden-Coyne 2010, s. 64-

78). 

Personalen på Armémuseum har dock valt att presentera de skadade i utställ-

ningen eftersom de vill låta den vanliga människans berättelse få komma fram. 

Personalen vill även att besökarna ska reagera och reflektera över vad krig gör 

med människor och hur människors liv påverkas av krig. Projektledare 2 berättade 

att Armémuseums anställda tycker att det är viktigt att bygga basutställningen på 

ett sådant sätt att besökarna förstår vad det verkligen kan innebära att vara en sol-

dat. Projektledare 2 berättar: 



 40 

Framför allt att man ska kunna förstå krigets fasor, genom att visa upp olika typer av föremål 
ska man också kunna leva sig in, i hur var det? En skyttegravsstövel från andra världskriget, 
det kan kanske kännas trivialt, men när man berättar historien om den, hur geggigt det var i 
den där skyttegraven och att hela benen, foten växte ihop med stöveln för att man gick där 
dag och natt i samma kläder. Det är något som ger ett bättre perspektiv på, ja men det här i att 
ständigt leva i den här skyttegravsmiljön (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Vid mina intervjuer med museipersonalen har de gjort det tydligt för mig att de 

inte är rädda att genom utställningen emotionellt beröra besökarna. Personalen 

menar att det tvärtom kan vara en fördel för besökarnas lärande att få uppleva 

känslor i utställningen. Mina informanter har också gjort det tydligt för mig att de 

inte ämnar skrämma besökarna. Armémuseums personal vill berätta att krig inte 

bara handlar om ära och hjältedåd utan även om lidande och orättvisor. 

Det finns även teorier om att desto större emotioner besökarna utsätts för des-

to större effekt får besöket och att det skapar ett frö av förståelse och nyfikenhet 

kring ämnet (Jagger, Dubek & Pedretti 2012, s. 359). Jagger, Dubek och Pedrettis 

synpunkter angående känslor i utställningar stämmer med Textförfattarens syn på 

hur emotioner kan skapa empati hos besökarna. Museet har valt att ta hjälp av 

emotionella känslor för att lättare förmedla sitt budskap (Textförfattaren. Intervju: 

2014-02-10). 

Att ställa ut mänskliga kvarlevor på museer är ett ständigt omdebatterat ämne. 

Vid diskussionen med mina informanter om mänskliga kvarlevor tolkade jag det 

som att museipersonalen känner att de måste respektera kvarlevorna och inte ex-

ploatera dem i onödan. Textförfattaren nämnde tidigare kvarlevorna som “de 

stackars pojkarna” och menade att man måste ha en bra pedagogisk anledning till 

att exponera dem (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Det måste finnas en genomtänkt pedagogisk tanke bakom varje presentation 

som kan tänkas uppröra och beröra besökarna. Att ställa ut skellettdelar är en en-

kel väg till att få besökarna att beröras men det är inte känslorna per se som Ar-

mémuseum är intresserade av utan vilken information och lärdom besökarna kan 

få genom känslorna. 

Cara Krmpotich, Joost Fontein och John Harries (2010) skriver att mänskliga 

kvarlevor påverkar de levande på olika sätt. De kan bland annat provocera, väcka 

nyfikenhet och stärka emotioner. Författarna menar att skelett kan ses som ett ob-

jekt och ett subjekt på samma gång och att skelett är en central del i relationen 

mellan de levande och de döda. Materialet som blir kvar efter en människa blir 

som en direkt symbolisk koppling till den avlidne och äger därför ett högt emotio-

nellt värde för de som står den avlidne nära (Krmpotich, Fontein & Harries 2010, 

s. 371-380). 

Genom skelett kan vi koppla det förflutna med nuet, historiens spann kortas 

ned när man kan se skelettet av en människa som levt för hundratals år sedan. 

Krmpotich, Fontein och Harries skriver att det pågår en diskussion där det disku-

teras om skeletten i sig självt är mindre personliga, mindre mänskliga än köttet 
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som har suttit på dem. Skelettben kan också framkalla patriotiska känslor om de 

visas upp monumentalistiskt, vilket också kan resultera i att människor finner en 

fascination över att besöka kända slagfält. Skelettben trycker på åskådarnas käns-

loknappar vare sig man kände personerna i fråga eller ej. Kvarlevor får besökarna 

att reflektera över vad en människa rent materiellt är för något, och var gränsen 

mellan objekt och subjekt går när materialet är så förknippat med en annan män-

niska och dennes liv (Krmpotich, Fontein & Harries 2010, s. 371-380). 

Moria G. Sipmson är docent från södra Australien som har problematiserat 

exponeringen av mänskliga kvarlevor. Simpson skriver att det finns ett otaligt 

högt antal skelettdelar bevarade i västerländska museer, både antika och yngre. 

Kvarlevor efter människor har ställts ut på museer under än längre tid menar 

Simpson, och de ställs fortfarande ut. Hon tycker att det är konstigt eftersom det 

finns en allmän syn i världen att kvarlevor efter människor bör handskas med re-

spekt. Simpson skriver att det finns en kritisk debatt om att ställa ut mänskliga 

kvarlevor på museer. I västerländska museer ställs fortfarande många kvarlevor ut 

i utställningar, dock inte utan kritik. Många västerländska museer ifrågasätter 

själva användandet av kvarlevorna i utställningar och tar bort dem då de menar att 

det inte är av “god smak” att exponera dem (Simpson 1996, s. 182). 

Samma diskussioner om exponeringen av kvarlevor som Simpson skriver om 

har museipersonalen på Armémuseum diskuterat i frågan om att ställa ut skelett-

delarna från museets samling. Även om Armémuseum har satt fokus på den van-

liga människan och vill berätta om hur den vanliga soldaten kan ha fallit offer för 

krig så ser de ingen pedagogisk mening i att exponera kvarlevorna, eftersom det 

kan avleda besökarnas uppmärksamhet till skeletten per se istället för vad de vill 

få berättat genom skeletten. Museipersonalen anser att den iscensatta miljön är ett 

bra sätt att pedagogiskt förklara och representera soldaterna (se figur 2, s. 35). 

“Fanor på slagfältet” 

Introduktion till rummet 

I detta rum diskuteras och problematiseras fanor och deras symboliska funktion 

under krig. Jag valde detta rum för att det förklarar hur viktiga fanorna var för 

soldaterna under fältslagen; om fanbärarna förlorade fanorna var utgången ofta 

döden. Det finns ett mörker i hur objekt har värdesatt människors liv under fälttåg 

och för min studie är det intressant att studera hur de presenteras på museet. 

Beskrivning av rummet 

Rummet är litet, den största ytan går åt till de stora montrarna som innehåller er-

övrade fanor från främst 1700-talet. På en av skyltarna står det bland annat att: 
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Fanorna [hade] en stark symbolisk betydelse för soldaterna. Alla soldater måste svära på att 
de skulle följa fanan och försvara den med sitt liv. Dessa [fanor] har varit med om några av 
krigets mest dramatiska ögonblick (Armémuseum, skylttext våningsplan tre). 

Det dova ljuset är fokuserat på objekten och det finns inget ljud i rummet för att 

skapa någon stämning. Här är endast objekten och presentationerna över eröv-

ringarna av fanorna i fokus. På var sin kortsida av rummet hänger det två skyltar, 

längst fram till vänster om montern står en pekskärm där besökarna kan finna in-

formation om varje objekt. På den ena skylten står det: 

En soldat som lyckades erövra en av fiendens fanor i strid kunde räkna med en belöning. Den 
som förlorade den egna fanan straffades med döden. När arméer förhandlade om villkoren för 
kapitulation i samband med belägringar eller fältslag ingick ofta kravet på att förlorarna skul-
le lämna ifrån sig sina fanor. Detta var den yttersta förnedringen. (Armémuseum, skylttext 
våningsplan tre). 

På var sin sida av ingången finns det två bänkar för besökarna att sitta på och be-

grunda objekten. Objekten lutar lite mot besökarna så att de ska kunna se dem bra. 

Mörkret i rummet och hur objekten omsorgsfullt är uppställda gör att åskådarna 

kan se objektens fulla storlek och prakt. Man får som åskådare ett vördnadsfullt 

förhållande till objekten. 

Informanternas synpunkter om rummet 

Projektledare 1 berättade att det måste varit förödande att bli utsedd till fanbärare 

eftersom fienden mycket aktivt sökte upp dem för att erövra fanorna. Projektleda-

re 1 förklarade vidare att om en fanbärare förlorade handen som höll i fanan fick 

han ta fanan i den andra handen. Blev fanbäraren av med båda händerna blev han 

tvungen att om möjligt bita fast fanan med munnen och tänderna. Att förlora fanor 

var inte bara en stor skam utan det kostade ofta fanbärarna livet och straffet av att 

bli av med fanan kunde bli döden. Antalet erövrade fanor fungerade som ett kvitto 

på vilken armé som segrat och fanorna skickades senare hem till folket som ett 

bevis på seger. Desto fler fanor desto större var segern (Projektledare 3. Intervju: 

2014-02-03). 

Projektledare 3 berättade att de erövrade fanorna hade politiskt värde eftersom de 

hängdes upp i kyrkor; varje erövrad fana symboliserar en besegrad fiende. Hon 

menade att fanor är objekt som kan förknippas eller ses som svåra objekt eftersom 

de ofta har en blodig historia bakom sig (Projektledare 3. Intervju: 2014-02-12). 

Diskussion om rummet 

Rummet berättar vilken betydelse fanorna hade för arméerna men också för den 

enskilde fanbäraren. Museipersonalen vill få besökarna att förstå att fanorna hade 

en stark symbolisk betydelse för soldaterna, men att de också var viktiga i själva 

krigsföringen. Av den ena skylttexten i rummet förstår man allvaret i att lyckas 

behålla sin fana in i det sista, för blev man av med fanan kunde det sluta med död-
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straff. Detta ledde till att fanbärarna ute på slagfältet till slut endast hade två val: 

bli dödad av fienden i ett försök att försvara fanan eller bli straffad till döden på 

grund av förlusten av den. En fana var med andra ord ett objekt som ansågs vara 

extremt viktigt på slagfältet, så pass viktigt att den värdesattes högre än mångas 

liv. Detta tycker jag är ett exempel på ett svårt objekt, kanske inte för att det 

egentligen upprör besökare som beskådar det utan för att objektet troligtvis har 

kostat någons liv. Svåra objekt är som jag nämnt objekt som genom sin historia 

kan beröra och uppröra, speciellt om det finns en personlig koppling mellan ob-

jektet och personer som minns objektens symbolvärden och användningsområden 

(Silvén och Björklund 2006, s. 6). 

Gregory Ashworth menar att urvalet av vad som visas upp i utställningar ofta 

är politiskt genomarbetat (Ashworth 2008, s. 231-232). I fanornas fall har de ge-

nom historien bevarats som bevis över seger, men det är inte för att presentera 

Sveriges segrar som Armémuseum ställer ut fanorna. Museet har inte undanhållit 

att fanorna symboliserar segrar, men fanorna problematiseras genom att museet 

diskuterar fanornas historia och det lidande fanorna även kan förknippas med. Att 

Armémuseum har valt att diskutera denna sida av kulturarvet visar att de vill pre-

sentera krigens våldsamheter och mörka kulturarv. Hade museipersonalen inte 

valt det perspektivet på utställningen hade fanorna troligtvis presenterats som pro-

blemlösa troféer som bevis över framgångar på slagfälten. 

Utställningsgruppen har kopplat fanor med soldaters lidande och död men 

museipersonalen tycker inte att objekten är svåra att ställa ut på grund av att eröv-

ringarna av fanor var en naturlig del i slagen. Fanbärarna från båda sidorna hade 

samma villkor; att skydda fanan till varje pris (Projektledare 3. Intervju: 2014-02-

12). 

De erövrade fanorna som ställs ut på Armémuseum har genom tiden haft olika 

symbolvärden, allt från nödvändigheter inom krigsföringen till troféer över vunna 

slag. Kanske har objekten även presenterats olika på museet beroende på vilket 

sätt museipersonalen genom tiden har valt att ställa ut dem på. Hur de valt att an-

passa utställningen till samtiden och samhällets krav och behov. 

Basutställningsdelen “Krig och fred 1900-talet” på vånings-

plan två 

Våningsplan två är i skrivandets stund under ombyggnation, de renoverar den 

gamla utställningen samtidigt som den är öppen för besökare. Detta fungerar ef-

tersom de successivt renoverar rum för rum, yta för yta. På grund av detta har 

basutställningsdelen ändrats lite från gång till gång som jag har besökt museet. 

Projektgruppen strävar att få in fler objekt på detta våningsplan. Under renove-

ringen granskade personalen alla bilderna och texterna för att se vad som var bra 
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och vad som kunde bytas ut och förbättras, precis som de gjorde när de renovera-

de och uppdaterade våningsplan tre (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). Vid 

intervjun med Projektledare 2 diskuterade vi ombyggnationen av våningsplan två. 

Vi diskuterade två teman som utställningsgruppen har valt att ställa ut men som 

de tror kan bli svåra att presentera. Det ena temat är transiteringen av tyska solda-

ter under andra världskriget och det andra diskuterar nazismens fotfäste i Stock-

holm och Sverige. Det sistnämnda temat illustreras av en tysk örn med en svastika 

som under den tiden satt på den tyska legationen i Stockholm. Mer om detta 

kommer jag att ta upp under kapitlet Arbetet med den nya “Krig och fred 1900-

tal” på våningsplan två. 

Våningsplan två representerar 1900-talet och med det även första och andra 

världskrigen. Projektledare 2 berättade att det är lite svårare att arbeta med 

material från efterkrigstiden och fram till nutid på grund av att det kan vara 

problematiskt att skriva ett personportätt av någon som fortande lever. Men 

samtidigt tycker Projektledare 2 att det är viktigt att presentera och diskutera 

ämnen som man av olika anledningar inte kunde eller ville skildra på museet. 

Projektledare 2 menar att museets syfte trots allt är att presentera krig och fred; 

krig är hemskt och det måste man ärligt återberätta menar han. Museer ska inte 

bara skildra mysiga miljöer, det skulle inte bli representativt för historien berättar 

Projektledare 2 (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 
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“Minor” 

Introduktion till rummet och montern “Minor” 

Detta är ett rum som diskuterar flera olika teman där temat “Minor” bara är en 

liten del. Minorna ställs ut i en monter med en stor informationstext. Jag valde att 

diskutera montern med minor eftersom det är objekt som har utsatt och fortfaran-

de utsätter människor för fara, skador för livet och död. Därför anser jag att det är 

viktigt att studera hur detta presenteras och problematiseras på museet. 

Beskrivning av rummet och montern “Minor” 

Rummet är långsmalt och högt i tak, på ena sidan finns valvformade montrar in-

byggda i väggen, på den 

andra sidan fönster som 

vetter mot en innergård. 

Med texter diskuteras 

många olika historiska 

teman. Rummet är inte 

lika enhetligt i sitt tema-

berättande som många av 

de andra rummen på mu-

seet. På en orange rums-

avskiljande vägg presen-

teras bland annat transite-

ringen av tyskar under 

andra världskriget. Infälld 

i den orangea väggen 

finns även en monter, 

som med hjälp av ett mo-

dellandskap visar en tåg-

station vid tiden för tran-

siteringen. Invid ett föns-

ter, som släpper in dags-

ljus, sitter ett kärlekspar 

på en parkbänk. Paret är 

naturtrogna skalenliga dockor. Längst fram i rummet finns en annan miljö med 

dockor och en bil av märket Hillman. 

Ljud från ett närbeläget rum hörs tydligt in till detta rum. Ljudet är uppdelat i 

tre teman; först hörs jublet från de firande på Kungsgatan, efter nyheterna om kri-

gets slut. Ljudet övergår sedan till muller och flyglarm som sedan eskalerar i lju-

det av bomber som exploderar. Ljuden föreställer fredsfirandet, kalla krigets bör-

Figur 4. Armémuseums basutställning “Krig och fred”, 
monter; ‟Minor”. Foto: Författaren. 
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jan och atombombernas frammarsch. Ljudet är så påtagligt att det hörs i flera rum 

och till och med får några montrar att vibrera. 

En av montrarna i detta rum presenterar minor (se figur 4 s. 45). Det som dis-

kuteras är arbetet med att hitta minorna, och vilka vardagliga problem de medför 

för folk som bor i närheten av minorna. Inne i montern hänger ett fotografi före-

ställande två kvinnor som fallit offer för landminor och mist var sitt ben. Kvin-

norna står på en grusväg och pratar med varandra, det ser ut som om de båda utför 

vardagssysslor och stött på varandra av en slump längs vägen. Texten till bilden 

berättar att fotografiet är tagen 1996 i Angola och att det finns cirka 15 miljoner 

minor i landet. Skylten förklarar även att det totalt finns omkring 100 miljoner 

gömda minor i världen och att cirka tvåtusen personer skadas av minor varje må-

nad, de flesta av dem är barn och civila (Armémuseum, skylttext våningsplan två). 

I montern visas en mindetektor och minor av olika slag, bland annat en 

trampmina från 1949 och en kanadensisk personmina som informationsskylten 

berättar ska vara “liten men effektiv” (Uppsatsförfattarens observationsanteck-

ningar 2014-04-23; Armémuseum, skylttext plan två). 

Informantens synpunkter av montern “Minor” 

Projektledare 1 och jag och betraktade montern på våningsplan två som presente-

rade minor. Projektledaren tyckte att placeringarna av objekten i montern inte var 

helt tillfredställande; han menade att det var lite rörigt. Men fotografiet av kvin-

norna som helt vardagligt står och pratar med varandra tycker han förhöjer mon-

terns värde, eftersom motivet är så vardagligt och för att det visar den vanliga 

människan och hur hon har påverkas av krig; kanske skadades kvinnorna mitt i 

sitt vardagsarbete? Projektledare 1 berättade vidare att det fortfarande finns många 

gömda och bortglömda minor, speciellt i Afrika och de skördar fortfarande offer. 

Han underströk även att det fortfarande finns gömda minor efter andra världskri-

get och att många av dem inte är kartlagda. 

Samme projektledare berättade att utställningsgruppen ville få fram ett bud-

skap om att människor i Sverige snabbt och lätt får information om krigshändelser 

och olyckor från hela världen via media idag, men på grund av den ofta långa 

geografiska distansen mellan Sverige och offren distanseras folket från händelser-

na. Det är denna distans som får folk att bli oengagerade och trots informationen 

ovetande om händelserna, eftersom det är bekvämare att mer eller mindre ignorera 

detta, menar Projektledare 1 (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). 

Det är just därför det är viktigt för Armémuseum att påminna sina besökare 

om att det händer på riktigt och att det är många oskyldiga människor som far illa 

på grund av de gömda minorna. Med teman likt detta om minor vill de via folks 

känslor väcka ett intresse och förståelse för de som lever med gömda minor runt 

sig i vardagen (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). Projektledare 2 berättar att 

museet tycker att det är viktigt att få sina besökare att förstå krigets fasor och inte 
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bara visa upp en massa vapen utan att kontextualisera dem. Han menar att det är 

viktigt att våga låta besökarna konfronteras med de lite mer obehagliga sidorna av 

krig. På Armémuseum vill man få besökarna att förstå vapnens kontext och det är 

därför bra att kombinera objekten med något som ger en konkret bild av vilken 

skada vapen gör (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Diskussion om montern "Minor" 

Utöver bilden av de två kvinnorna och att skylten återberättar att det är många 

civila som faller offer för minorna, diskuteras inte hur minorna påverkar den van-

liga människans vardagsliv. Barn som leker hamnar i stor fara för minor och det 

är vanligt att barn både skadas och dör på grund av dessa. Armémuseum låter ci-

vilbefolkningen representeras genom bilden av de två kvinnorna, men det finns 

ingen visuell presentation av de barn som faller offer för minor. Texten bredvid 

montern berättar dock att det är många civila och främst barn som skadas av mi-

nor varje månad. Skulle det vara för känsloladdat att visa barn som fallit offer för 

minor, är en fråga jag ställer mig. 

Trots allt presenterar Armémuseum problemet om civilas och barns lidande, 

vilket annars sker ytterst sällan på museer, menar Carden-Coyne. Hon menar ock-

så att det är sällan museer återberättar eller visar bilder på barn som fallit offer på 

grund av krig. Anledningen, menar hon, är att många besökare tycker att det är för 

svårt att konfronteras med dessa bilder. Fotografier av barn som fallit offer för 

minor är svåra objekt att hantera och ställa ut på museer (Carden-Coyne 2010, s. 

64-78). Kanske för att museerna är rädda att bli förknippade med ett så kallat 

“skräckkabinett”, som jag nämnde i forskningsöversikten och de teoretiska ut-

gångspunkterna. Även om museer generellt kan bli bättre på att diskutera mer 

känsloladdade ämnen så finns det en rädsla att framstå som om de försörjer sig på 

människors lidanden (Silvén & Björklund 2006, s. 12). Carden-Coyne menar att 

det samtidigt är viktigt att presentera och diskutera mörkt kulturarv i utställningar. 

Hon anser att det kan vara bra att använda sig av sanna “skräckhistorier” för att få 

besökarna att reagera och intressera sig mer för anti- minfrågor (Carden-Coyne 

2010, s. 64-78). 

Hur objekten ställs i förhållande till varandra är här av stor vikt då de påver-

kar hur åskådarna ser på objekten (Mason 2006, s. 21). Som Projektledare 1 kon-

staterade så ligger objekten i montern om minor lite rörigt. För ett otränat öga som 

inte har några förkunskaper är det lite svårt veta vad som är vad, trots objekttex-

terna. Fotografiet är det objekt som ger minorna i montern något att relatera till; 

med hjälp av fotografiet blir det lättare att ta till sig informationen om objekten. 

Detta är viktigt då det sannolikt inte är så många av besökarna som har en relation 

till minor och mindetektorer. Valet av bild är också genomtänkt eftersom det finns 

en bakomliggande tanke med att representera minornas offer med hjälp av en bild 

som visar det vardagliga livet istället för offer liggande i sjuksängar. På detta sätt 
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erkänner museet att detta är ett vardagsproblem för många som bor i minområde-

na och att det är en del av deras kulturarv. Ett kulturarv som många kanske inte 

vill kännas vid. 

“Moderna vapen” 

Introduktion till rummet 

Jag valde detta rum för att det, bland annat, diskuterar den svenska vapenindu-

strin, ett ämne som är omtvistat i det svenska samhället. Jag finner det intressant 

att studera hur Armémuseum förhåller sig till representationen av vapenindustrin 

eftersom det är ett ämne som skapar många olika reaktioner. 

Beskrivning av rummet 

Rummet är ett mindre rum i anknytning till ett av de större rummen. I detta rum 

står montrarna och objekten i centrum, det finns inga ljudinslag eller speciell ljus-

design utöver lamporna som belyser objekten. Rummet är vitt, ljust och upplyst. 

Taket består av ett antal valv som stöttas med hjälp av pelare. Det objekt som står 

centralt i rummet är en liten obemannad spaningsfarkost kallad “Ugglan”. I mont-

rarna hänger och ligger det både svenska och internationella vapen av olika sorter. 

Det finns två skyltar som berättar om den svenska vapenhandeln; den ena 

hänger till vänster av rummets ingång och den andra hänger på rummets högra 

kortsida. Den ena skyltens titel lyder “En miljardindustri”, texten förklarar att den 

svenska vapenindustrin ger arbete åt tusentals svenskar och att industrin 2010 

omsatte 13,7 miljarder kronor i export. Sverige står med på topp tio-listan över de 

största vapenexportörerna i världen. Skylten förklarar att: 

De svenska riktlinjerna säger att vi inte ska exportera försvarsmaterial till stater där grova 
kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Vi ska heller inte exportera till stater som 
är i väpnad konflikt eller som riskerar att hamna i väpnad konflikt med andra stater. Bland de 
länder som Sverige exporterat försvarsmaterial till under perioden 2001-2010 finns USA, In-
dien, Sydafrika och Pakistan. Hur mycket ansvar ska Sverige ta för vad svenska vapen an-
vänds till? (Armémuseum, skylttext våningsplan 2). 

På denna skylt finns en antydan att Armémuseum vill påvisa att det finns en viss 

motsättning mellan vad det står i riktlinjerna och vad som sker i verkligheten. 

Den andra skylttexten, angående den svenska vapenhandeln, är något dold då 

den sitter direkt vid ingångens vänstra sida. Texten på skylten är saklig och berät-

tar kortfattat om den svenska vapenhandelns historia. Det står att vapentillverk-

ningen i Huskvarna började år 1689, och att vapenindustrin och vapenhandeln är 

en viktig del i den svenska industrin. Sedan står det mest om olika företag och vad 

de har producerat; men det står ingenting om problematiken med vapenindustrin 

på denna skylt (Armémuseums skylttext våningsplan två). 
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Vid rummets vänstra kortsida hänger det en skylt som visar upp två svartvita 

fotografier, det ena av, vad som ser ut att vara, en bränd stövel innehållande något 

som ser ut att vara en del av vad som är kvar av ett ben. Det står inte beskrivet vad 

bilden faktiskt innehåller, kanske på grund av att utställningsgruppen vill få besö-

karna att reagera på fotografiet och reflektera över vad de ser på bilden. Den andra 

bilden på skylten visar en krigsskadad man som fått ett hål rätt igenom kinden, det 

står ingen förklaring till denna bild heller. Den text som finns på skylten är citat ur 

Erich Maria Remarques På västfronten inget nytt och George Orwells En hyllning 

till Katalonien. Ett av citaten av Remarques lyder; ”De sårade som inte ligger allt-

för långt bort kan vi för det mesta hämta. Men mången måste bli liggande länge, 

och vi hör dem dö.” 

En annan skylt i rummet, som hänger på den vänstra sidan av den ena långsi-

dan, berättar om Lise Meitner som var den första kvinnliga professorn i Tyskland. 

På skylten står det att Meitner var med och forskade fram Sveriges första kärnre-

aktor R1. Men det var långt efter som hon fick ett erkännande för sina insatser 

inom forskningen av kärnklyvning. Texten förklarar att Meitner trots sina insatser 

i forskningen var emot våld (Författarens observationsanteckningar; Armémuse-

ums skylttext våningsplan två). 

Informantens synpunkter av rummet 

Under mina intervjuer med personal från Armémuseum förklarade Projektledare 2 

att man måste se den svenska vapenhandeln ur ett historiskt perspektiv. Och att 

det är ur det perspektivet Armémuseums personal vill få besökarna att reflektera 

när de besöker detta rum. Projektledare 2 berättade att Sverige under kalla kriget 

hade som mål att vara självförsörjande och oberoende av en annan makt, vilket 

resulterade i att det blev viktigt att producera vapen. Sverige skulle även ha en 

egen atombomb eftersom man ansåg att Sverige måste ha samma vapen som 

stormakterna för att kunna hålla sin neutralitet. Svenska företag arbetade hårt med 

at utveckla atombomben, dock blev den aldrig klar. Projektledare 2 berättade att 

arbetet med att utveckla atombomben och de andra vapnen ledde till en ökad pro-

duktion av svenska vapen som sedan inte kom att behövas, överskottet såldes där-

för ut i världen. Den svenska försvarsmakten beställer väldigt få vapen vilket re-

sulterar i att marknaden är för liten i Sverige för att vapenföretagen ska gå runt, 

därför söker man kunder utomlands. Projektledare 2 sa att det finns besökare som 

undrar varför Sverige har vapenexport då Sverige ska vara ett neutralt land. Det 

finns även de som undrar hur svenska vapen kan hamna hos diktaturer och lik-

nande. Projektledare 2 förklarar att en vanlig anledning till att de hamnar hos dik-

taturer är för att vapen ibland säljs vidare från den första köparen till dessa ifråga-

satta länder (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Objekten och skylttexterna vidrör diskussionen om vapenhandeln men inget i 

rummet problematiserar vapenhandeln i samma bemärkelse som Projektledare 2 



 50 

gjorde under vår intervju. Den informationen som projektledaren tog upp diskute-

ras mer ingående under guidade visningar. Men en viss problematiserande diskus-

sion förs på skylttexten “En miljardindustri”, där det står att Sverige är en av de 

ledande exportörerna av vapen och att det är svårt att veta var svenska vapen till 

slut hamnar. Sist på skylttexten ställdes frågan om hur stort ansvar Sverige borde 

ha i frågan om vart vapnen hamnar. Denna fråga går att tolkas som om museet 

förhåller sig kritiskt till den svenska vapenexporten (Armémuseums skylttext vå-

ningsplan två). 

Det verkar finnas en markant skillnad mellan vad som presenteras via utställ-

ningen och vad som diskuteras under visningarna. Detta gör att det även finns ett 

glapp mellan vad som Armémuseum ställer ut och hur personalen förhåller sig till 

representationen av rummets tema. Det finns en viss differens mellan vad rummet 

diskuterar och vad jag tolkar in i det som personalen vill berätta om vapenhan-

deln. Den mer problematiska diskussionen om den svenska vapenhandeln förs 

istället under visningar. Projektledare 2 berättar att skolklasser är de som oftast 

ifrågasätter vapenhandeln och att det är skolelever som gärna vill diskutera di-

lemmat med vapenexport med museet. Han tror att det kan bero på att de i skol-

klasserna har en öppnare och kritisk syn på handel med vapen än många vuxna 

(Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). Detta kanske även kan bero på att musei-

personalen väljer att diskutera problematiken med skolklasser på ett mer ingående 

sätt än vad som presenteras i utställningen. 

Projektledare 2 upplever att de besökare som har gått på visningar om vapen-

industrin inte visat något större intresse i att diskutera vapenexportens dilemma, 

utan de har mest varit intresserade av vapenfrågor i största allmänhet (Projektleda-

re 2. Intervju: 2014-03-05). Projektledare 2 berättar: 

Så upplever jag det, att när det är sådana visningar kommer det inte så många kritiker utan det 
är intressant och är intresserade av vapenfrågor i allmänhet, men jag tror att många av dem 
förstår dilemmat. Men jag tror inte frågan att vilja diskutera baksidan av den, utan det upple-
ver jag mer att jag får respons när jag pratar med gymnasieklasser och när man kanske har lite 
nyare ögon på den här frågan. Så det är ju väldigt spännande frågor att lyfta för att det ger en 
mycket inblick i hur folk tänker och vad har de för värderingar (Projektledare 2. Intervju: 
2014-03-05). 

Ämnet om den svenska vapenhandeln tycks vara en vattendelare. Vissa är mer 

kritiska än andra. Personalen på Armémuseum låter sina besökare tycka vad de 

vill i frågan om vapenhandeln, det är kanske därför som de har åtagit sig en objek-

tiv roll i presentationen av vapenhandeln i utställningen. 

Diskussion om rummet 

Det är en del information om vapenhandeln som inte berättas i rummet. Museiper-

sonalen försöker dock inte dölja vapenhandeln för sina besökare men de proble-

matiserar den inte mer än med några rader på en skylttext, vilket kan analyseras 
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till en viss återhållsamhet i diskussionen om ämnet. Projektledare 2 berättade att 

museet anordnar visningar som diskuterar ämnet mer närgående. 

Vad jag förstått av mina intervjuer är det ett ämne som några upprörs av och 

med det blir det ett mörkt kulturarv. Medan andra tycker att det är helt naturligt att 

den svenska vapenindustrin finns eftersom den har gjort det sedan 1600-talet. 

Att bättre presentera ämnet på museet skulle kanske vara att ha skyltar som 

berättar vapenindustrins historia mer ingående, diskutera problematiken i dagens 

export och presentera de olika opinionerna i ämnet samt i kombination till dessa 

skyltar ställa ut vapen som har tillverkats av svenska företag. Som det är nu pre-

senteras objekten i detta rum till stor del utan någon djupare kontext. Det framstår 

nästan som om rummet om ”Moderna vapen” främst ska tilltala de besökare som 

redan har en viss förförståelse och ett intresse av vapen. 

På grund av att Armémuseum till största delen av utställningen problematise-

rar krig snarare än förhärligar det har museipersonalen även i detta rum valt att 

försöka föra någon slags kritik till vapen, dock kanske lite diskretare i detta rum 

än i de andra rummen jag diskuterat. 

Armémuseum diskuterar vapenindustrin i ett historiskt perspektiv och med det 

förklarar museet att det är en del av det svenska kulturarvet då den historiskt sett 

har haft viktigt inflytande på landets ekonomi. I detta rum är det inte objekten per 

se som är intressanta utan att Armémuseums personal över huvudtaget har valt att 

representera den delen av Sveriges historia. MacDonald (2006a; 2006b; 2006c) 

menar att det är intressant och viktigt att studera hur museer väljer att bearbeta 

och representera ett mörkt kulturarv, diskuteras det eller tystnas det ned. I detta 

fall har Armémuseum valt att diskutera vapenhandeln och vapenindustrin ur ett 

historiskt perspektiv med både för- och nackdelar. För som Projektledare 2 berät-

tade för mig: 

Det är väldigt viktigt att beskriva båda sidorna av det här myntet. För tittar man bara på frå-
gan kan man ju undra; “Men varför säljer Sverige vapen?”. Vi är neutrala, vi ska vara det, vi 
delar ut de finaste priserna i världen, Nobelpriset… duktiga diplomater och Sverige har gjort 
sig kända inom olika FN-organisationer. Men samtidigt har Sverige den här historien, men 
samtidigt så har ju Sverige gjort det sedan början av 1600-talet (Projektledare 2. Intervju: 
2014-03-05). 

Smith (2006, s. 11), Ashworth (2008, s. 231-232) och Masons (2006, s. 21) syn på 

inkludering och exkludering betyder att urvalet av vad som ställs ut på museer 

ofta är politiskt genomarbetad och präglas av dagens behov. Kanske är det på 

grund av detta som Armémuseum inte mer ingående diskuterar vapenhandelns 

för- och nackdelar, för att de inte vill använda sin maktposition för att avgöra vad 

som är rätt eller fel i frågan utan önskar istället att besökarna via utställningen ska 

skaffa sig en egen uppfattning av vapenhandeln. För som Projektledare 2 sa, så 

har det funnits, och finns, både för- och nackdelar med den svenska vapenindu-

strin (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 
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Soldal skriver i sin uppsats från år 2011 om kontroversiella ämnen på museer 

att det är viktigt att engagera folk på museer med hjälp av intressanta och aktuella 

ämnen. I hans studie får han veta att museer likt Armémuseum måste våga ställa 

ut och diskutera svåra ämnen och argumentera för sitt val, annars tappar de öp-

penheten och dialogen med besökarna (Soldal 2011, s. 21). “Moderna vapen” för 

en aktuell och debatterat ämne och låter besökaren reflektera över sina egna åsik-

ter. Men även i detta rum finns det ett visst ifrågasättande till krig, bland annat 

med hjälp av skylten med citat från Remarque och Orwell i kombination med de 

svartvita bilderna som visar skador efter krig. 

Arbetet med den nya “Krig och fred 1900-tal” på våningsplan två 

Introduktion till renoveringen, transiteringen och den tyska örnen 

Som jag nämnt tidigare i min uppsats har jag valt att försöka få en inblick i det 

kommande resultatet av “Krig och fred 1900-tal“. Projektledare 2 berättade att de 

ämnen som han trodde skulle komma att bli svåra att presentera var transiteringen 

av de tyska soldaterna och den tyska örnen med svastika som satt på den tyska 

legationen i Stockholm, som är två meter och femtiosex centimeter mellan ving-

spetsarna. Jag har valt att diskutera dessa ämnen eftersom det är mörkt kulturarv 

som Projektledare 2 menade kunde bli lite problematiska att ställa ut. 

Dock vill jag understryka att intervjun med Projektledare 2 skedde i ett tidigt 

stadium i projektgruppens arbete i renovera våningsplan två, och därför finns det 

även en risk att resultatet som han säger att han strävar efter kan komma att skilja 

sig från det färdiga resultatet. Att bygga en utställning är en process och efter dis-

kussioner i projektgruppen under arbetets gång kan planer ändras. 

 

Transiteringen 

Projektledare 2 berättade att det inte finns så mycket dokumenterat om transite-

ringen, vilket han menar är lite underligt eftersom det var två miljoner tyska sol-

dater som reste genom landet. Som betraktare kan jag trots allt förstå att dessa 

truppförflyttningar tystades ned och dokumenterades så lite som möjligt eftersom 

Sverige utgav sig för att vara ett neutralt land under kriget. Projektledare 2 säger 

att museet endast har ett fåtal fotografier av transiteringen i samlingen, vilket inte 

ger så mycket att arbeta med i skapandet av den nya utställningen om 1900-talet. 

Projektledare 2 berättar att: 

[...] vi kan inte berätta om det på ett sätt som vi skulle vilja för att vi har inte... man har en 
miljö men den visar mer en rolig gubbe som står med ett gevär liksom. Eller en skylttext, eller 
så, man vill ju visa på något konkret och då kan vi ju berätta om krigföringen eller hur det 
drabbade civila på ett helt annat sätt genom att visa föremålen (Projektledare 2. Intervju: 
2014-03-05). 
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Transiteringen av tyska trupper borde ha fått en del uppmärksamhet längs med 

järnvägarna i landet eftersom de var så många till antalet, men trots det så finns 

det väldigt lite dokumenterat. Projektledare 2 diskuterar slutsatsen att den dåliga 

dokumentationen kan bero på att det var många som misstyckte till transiteringen 

vilket resulterade i att det var få som ansåg det värt att dokumentera. Men samti-

digt möjliggjorde transiteringen att Sverige kunde hålla sig neutralt (Projektledare 

2. Intervju: 2014-03-05). 

Den svenska transiteringen av tyska soldater under andra världskriget, att två miljoner tyskar 
åker igenom Sverige med trupp. Är ju en företeelse som sågs i stor utsträckning i Sverige 
längs järnvägen men när vi började leta i våra föremålssamlingar har vi inte ett spår av något 
sådant, jag tror att det finns ett fåtal bilder på det i huvudtaget. Så det är ett klassiskt exempel 
på något som man inte vill… alltså man har inte samlat in det för det var ingen som tänkte att; 
“Det här måste vi dokumentera, åh vad spännande!”, utan “shit vad pinsamt” (Projektledare 
2. Intervju: 2014-03-05). 

Logan och Reeves (2009) förklarar att det är vanligt att kulturarvsplatser och hän-

delser blir dåligt dokumenterade på grund av att det har ansetts som ett oönskat 

kulturarv hos många. De skriver att: 

[...] sometimes whole sites may be missing from public consciousness and hence from heri-
tage registers, perhaps because the public in question does not want to remember the values 
associated with such places (Logan & Reeves 2009, s. 2). 

Peter Aronsson (2004) skriver att transiteringen av tyska soldater i Sverige är en 

del av historien som många känner sig tudelade till. Debatten om med vilka medel 

den svenska neutraliteten upprätthölls under andra världskriget är en snårig och 

komplex diskussion (Aronsson 2004, s. 30). 

Museipersonalen som arbetar med ombyggnationen av våningsplan två, som 

representerar 1900-talets krig, vill gärna visa upp och diskutera transiteringen i 

utställningen med hjälp av fler objekt och inte bara med text, men då det finns så 

lite dokumenterat blir det svårt att hitta material. Museipersonalen anser att det är 

viktigt att bygga utställningen genom någon sorts upplevelse till exempel genom 

iscensättningar av miljöer (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Mm, för det är en sak att berätta om nazismen genom att läsa en textskylt som man gör idag, 
men att se ett föremål som har en historia, som har en direkt koppling med någonting som har 
hänt, det är ju det som är själva grejen med våra utställningar på vårt museum (Projektledare 
2. Intervju: 2014-03-05). 

Att det är svårt att hitta material och objekt från transiteringen att arbeta fram en 

utställning från kan tolkas som att det är ett mörkt kulturarv. Det tycks vara ett 

ämne som har tystats ned i samhället, annars hade det kanske funnits mer doku-

menterat och fler objekt i de försvarshistoriska museernas samlingar. Projektleda-

re 2 berättade att det är lite svårare att ställa ut och presentera krig om det fortfa-
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rande finns människor som har egna minnen av händelserna, eftersom det fortfa-

rande är så nära i historien (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Man kan applicera Aronssons idéer om kulturellt trauma i diskussionen om 

problematiken i att ställa ut transiteringen. Det har kanske gått så lång tid sedan 

transisteringen att det inte är lika svårt att berätta om händelsen på Armémuseum 

idag som det har varit förut? Det Aronsson menar med kulturellt trauma är att det 

tar en tid innan traumatiserande händelser kan bearbetas och institutionaliseras för 

att kunna diskuteras på museer. Detta beror på att de som upplever händelserna 

ofta helst vill glömma och gå vidare. Det är generationerna efter som vill under-

söka och problematisera händelserna (Aronsson 2004, s. 73). Transiteringen av 

tyska soldater kanske inte riktigt är en traumatiserande upplevelse i den bemärkel-

sen som Aronsson främst menar när han diskuterar kulturellt trauma, men det går 

ändå att applicera hans idéer på transiteringen eftersom det är en händelse som det 

till ganska nyligen verkar ha varit svårt att presentera och diskutera på museer. 

Projektledare 2 vill ställa ut transiteringen i basutställningen eftersom han och 

utställningsgruppen anser att det är ett viktigt ämne att diskutera. De kommer tro-

ligtvis att använda sig av bilderna som museipersonalen hittade under insamlandet 

av materialet till renoveringen. 

Den tyska örnen med svastika 

Det andra temat som Projektledare 2 trodde skulle komma att bli svårt att ställa ut 

var nazisternas politiska fotfäste i Sverige. Han visade mig en bild av ett objekt 

som de troligtvis kommer att använda sig av på våningsplan två när renoveringen 

är klar. Objektet var en tysk örn med en svastika som en gång har suttit någon-

stans på den tyska legationen i Stockholm mellan 30-talet fram till 1945, som är 

över två och en halv meter bred. Projektledare 2 berättade att man år 1945 skulle 

montera ned och demolera en mängd objekt från legationen, under både svensk 

och tysk uppsyn. Objekten som skulle slängas skickades till en återvinningscentral 

i Stockholm, men av någon anledning gick inte örnen samma öde till mötes som 

de resterande objekten, en man på återvinningscentralen tog med den hem. 

På återvinningen blev örnen nedsågad i tre bitar, mannen som förbarmade sig 

över den återställde den till sitt ursprungliga skick men man kan se sågmärken på 

båda vingarna. Projektledare 2 berättade att örnen sedan hittades av mannens dot-

ter under 2000-talet, hon ringde och frågade om Armémuseum kunde förvärva 

den då de själva inte ville veta av den. Projektledare 2 berättade att örnen har ett 

utställningsvärde på grund av att den representerar en mörk krigstid i Europa sam-

tidigt som den har en lokal anknytning. Men det är ett objekt som äger obehagliga 

associationer eftersom den är den yttersta symbolen för Nazismen under andra 

världskriget. Projektledare 2 tror att några besökare, på ett eller annat sätt, kan 

reagera på objektet. Men Projektledare 2 försvarar den tyska örnens medverkan 

med att den har en lokal anknytning och för att den representerar hotbilden av 
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Tyskland under andra världskriget, om de sätter in den i rätt sammanhang tror 

Projektledare 2 att den kan ställas ut. Han berättar att: 

Jag tycker att det är viktigt att man framför allt tar upp saker som är obehagliga, som har varit 
sådant som man inte har velat skildra tidigare. Så att vi också berättar den historien, det är ju 
trots allt ett museum som handlar om krig och fred. Och man kan ju inte hela tiden ge en my-
sig miljö till allting (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Förutom sitt symbolvärde har örnen ett antal intressanta historier knutna till sig, 

bland annat att den egentligen inte skulle funnits idag om inte en man beslöt sig 

för att bevara den. Projektledare 2 tycker att det är viktigt att låta örnen och den 

tid som den representerar få komma ut i utställningen eftersom: 

[...] ett objekt som egentligen inte skulle finnas längre och nu finns den kvar och ska den lig-
ga i våra samlingar bara för att den är obehaglig eller ska vi visa upp den och berätta om det 
här? Så att den inte försvinner in i glömska (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Problematiken kring att ställa ut eller inte ställa ut svåra objekt diskuterar bland 

annat Sharon MacDonald i sin forskning om det mörka kulturarvet efter nazistre-

gimen. Hon menar att det är en moralisk uppgift att museer vågar ställa ut och 

diskutera kulturarv från nazistregimen. Andra världskriget och nazistregimen är 

en sådan stor del av 1900-talets historia att de måste diskuteras menar MacDo-

nald. MacDonald intervjuade en gång en guide från Nuremberg som berättade att: 

“[...] it´s a part of our history that everybody should know, so it´s good to tell it'” 

(MacDonald 2009c, s. 126). MacDonald menar att genom att diskutera kulturarvet 

från nazistregimen kan man även diskutera andra ämnen, till exempel mänskliga 

rättigheter. Bara för att det är ett mörkt kulturarv behöver man inte alltid diskutera 

det ur det perspektivet, utan det MacDonald menar är att man kan ta avstamp i det 

mörka kulturarvet för att sedan föra mer positiva diskussioner. I forskningen om 

hur man ska bevara och presentera Nurembergs monumentala byggnader har 

MacDonald kommit fram till att det finns en vilja hos lokalbefolkningen att låta 

dessa monumentala byggnader vara en diskussionsplatå förmänskliga rättigheter 

(MacDonald 2009d, s. 129). 

Armémuseum har eventuella planer på att ställa ut den tyska örnen med svas-

tika eftersom de, likt MacDonald, tycker att det är ett viktigt ämne att diskutera. 

Om den tyska örnen ställs ut kommer den därför få representera andra världskriget 

i basutställningen, och fungera som diskussionsplattform för den tiden och vad 

som hände i Sverige och Stockholm under andra världskriget. Eftersom den tyska 

örnen har funnits på den tyska legationen kan den även kopplas till berättelser 

rörande personer som har uppehållit sig på legationen. 

Ashworths teori om att urval av objekt efter krig som ska museialiseras ofta är 

politiskt grundade och väl omdiskuterade stämmer också i detta fall eftersom mu-

seet funderar över att ställa ut den tyska örnen istället för att gömma den i maga-

sinet (Ashworth 2008, s. 231-232). Det är ett politiskt beslut eftersom objekten 
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representerar andra världskriget och dess politik och genom att ställa ut den tyska 

örnen för Armémuseum en kritisk debatt om nazistregimen. 

Armémuseum valde att förvärva objektet när de blev tillfrågade och redan där 

gör de ett val, de kunde tackat nej likväl som att tacka ja. Objektets livsöde blev 

en annan än tanken var, och på grund av att Armémuseum åtog sig objektet blev 

det ett museiobjekt. 

Projektledare 2 tycker att det är på grund av att Armémuseum blandar vardag-

liga objekt och svåra objekt som basutställningen lyckas återberätta historien på 

ett pedagogiskt och underhållande sätt, samtidigt som museet presenterar de mör-

kare sidorna av krig. Projektledare 2 berättar att: 

Den här [tyska örnen] står ut ganska mycket kan jag säga, jag tycker att det är det som är det 
intressanta, att ha den här bredden att både visa det vardagliga. Men att också ta det här som 
berättar en obehaglig historia, man växlar mellan det. Dramaturgiskt blir [det] oftast väldigt 
effektfullt. Och att det är viktigt att lyfta fram de här sakerna som inte är så vanliga, som ing-
en annan heller berättar om (Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Diskussion 

Problematiken i skapandet av den nya basutställningsdelen “Krig och fred 1900-

tal” tycks vara både att det finns material som museipersonalen tror kan vara 

känsloladdat för några besökare, men personalen tycker också att det finns för få 

objekt med en direkt koppling till 1900-talets krig och krigsförberedelser. Silvén 

och Björklund diskuterar också problematiken för museerna att ta emot, bevara 

och ställa ut objekt med en koppling till nazistregimen. Silvén och Björklund ger 

exempel på ett tillfälle då ett museum avstod från att förvärva en bomberjacka 

som ägts av en svensk nynazist, på grund av att museet var rädda för att det skulle 

framstå som om de: “legitimerade nynazismen genom att ge den en plats i det 

svenska kulturarvet” (Silvén & Björklund 2006, s. 13). I det fallet försvårade det 

svåra objektet museets eget ställningstagande och identitet. De åtog sig därför inte 

objektet i rädsla för att framstå som om de stöttade en tabubelagd ideologi. Kan-

ske kan svåra objekt få museerna att tappa tilltron på sin sociala ställning som 

kulturminnesbärare för hela samhället, och att det är därför museipersonal avstår 

från att ta emot objekt som anses vara för problematiska. En del museer har en 

rädsla för att samhället ska tro att de propagerar för vissa ideologier istället för att 

presentera och diskuterar dem i utställningarna (Silvén & Björklund 2006, s. 13). 

Att museer hyser denna rädsla och inte vågar presentera vissa objekt tycker jag 

tyder på att personalen på de museerna inte tror på sin egen förmåga, eller anlitade 

designers, att bygga pedagogiska och problematiserande utställningar. Armému-

seums anställda vet att de kan ställa ut svåra objekt i sin utställning på ett pedago-

giskt sätt, de vet även hur de ska presentera och problematisera mörkt kulturarv. 

Silvén och Björklund (2006) fick genom sin studie om svåra objekt vetskapen 

om att det finns en uppsjö av svåra objekt bevarade i museernas samlingar, men 

att dessa sällan ställdes ut. Detta berodde bland annat på att, det var objekt som 
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museipersonalen de kom i kontakt med trodde skulle kunna komma att uppröra 

besökarna och att de fann det svårt att presentera dem på utställningar (Silvén & 

Björklund 2006, s. 6). Det finns en viss rädsla i att ställa ut svåra objekt på muse-

er, men Armémuseums personal ställer ut vad som kan klassas som svåra objekt 

genom att ge objekten en bra pedagogisk grund i att ställa ut dem. De svåra objek-

ten ställs ut i ett större sammanhang i basutställningen, där de får möjlighet att 

diskuteras. Ashworth skriver att svåra objekt till viss del avdramatiseras när de 

står i en utställning eftersom den har lyfts ur sin kontext och in i museets bearbe-

tade utställning med en tydlig pedagogik (Ashworth 2008, s. 231-232). 

Basutställningsdelen “Fredsoldater” på våningsplan ett 

På första våningsplanet, som också är markplan, berättas det om de svenska fred-

soldaterna och deras arbeten ute i fält. Det är på detta plan som de presenterar de 

mer aktuella krigen och konflikterna som svenska fredsoldater medverkat i. Vå-

ningsplan ett är öppnare och ljusare än de övriga våningarna, taket är av höga vita 

valv som stöttas av lika vita pelare som står stadigt på stengolv. Själva arkitektu-

ren påminner lite om en kyrkas, den är monumentalisk. Här, till skillnad från de 

flesta andra utställningsrummen, låter de ljuset nästan obehindrat flöda in vilket 

ger en helt annan känsla. Det finns inga tydliga rum på våningsplan ett som det 

finns på de övriga planen, det är istället en relativt öppen planlösning. 

“Våldtäkt som vapen” 

Introduktion till rummet 

Detta “rum” är egentligen ett öppet utrymme med flera olika ytor för olika teman, 

av de ytorna valde jag den som diskuterade de systematiska våldtäkterna under 

krig. Detta är ett känsloladdat ämne som, i alla fall jag, inte har sett uppmärk-

sammats på museer i någon större bemärkelse tidigare. 

Beskrivning av rummet 

På våningsplan ett diskuteras de systematiska våldtäkterna. En röd skylt med svart 

text förklarar att våldtäkter är vanligt i kombination med krig, våldtäkterna är ett 

effektivt och använt “vapen” för att hålla kontrollen över samhällen. Skylten be-

rättar att våldtäkter sätter djupa psykiska sår hos offren som ofta känner skuld 

över händelsen och denna skuld kan färga av sig i flera generationer (Armémuse-

um, skylttext våningsplan ett). 

Bredvid skylten hänger en bioduk och framför duken står några bänkrader. 

Det som visas är bland annat en filmsekvens ur Marika Griehsels Wallströms Re-

solution från 2010. Margot Wallström fick positionen av FN att försöka uppmärk-
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samma och stoppa användandet av våldtäkter som vapen i krig. Klippet visar när 

en afrikansk kvinna berättar för Wallström om sina egna och sina medkvinnors 

erfarenheter av våldtäkter som skett i krigsrelaterade situationer. Kvinnan berättar 

om hoten, våldet och våldtäkterna som män har utsatt kvinnorna för i krigets 

skugga. Kvinnan berättar i filmsekvensen att männen som våldför sig på dem ofta 

är unga män. I vissa fall har dessa våldtäkter resulterat i graviditet, varvid kvin-

norna blivit tvungna att föda och uppfostra förövarnas barn. Filmen förklarar att 

våldtäckt är ett billigt vapen för att förtycka och lamslå fienden. Våldtäkt är klas-

sat som tortyr och handlingen ses som krigsbrott, trots det är det få av förövarna 

som får stå till svars för sina handlingar. Med systematiska våldtäkter kan ett 

samhälles utveckling stoppas eftersom det förlamas av sorg och skam. I filmen 

säger de att lösningen för att få stopp på våldtäkterna i krigets skugga är att lägga 

mer resurser på att hitta och straffa förövarna (Filmsekvenser ur Wallströms Reso-

lution 2010; Uppsatsförfattarens observationsanteckningar 2014-04-23; Armému-

seum, skylttext våningsplan ett). 

Informanternas synpunkter på rummet 

Textförfattaren berättar att våld och våldtäkter är ett viktigt ämne att diskutera på 

Armémuseum och att uppmärksamma i studier. Textförfattaren berättar att det är 

viktigt att tydliggöra kvinnorna och få med deras erfarenheter om krigen. Det som 

försvårar arbetet med att få in mer kvinnlig närvaro på museets basutställning är 

för att det finns så lite dokumenterat. Men Textförfattaren menar att även om det 

finns lite dokumenterat så ska museet representera kvinnorna och att man måste 

vara kreativ och försöka ge plats åt kvinnorna med de medel som finns (Textför-

fattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Förutom Textförfattaren var det ingen av mina informanter som diskuterade 

presentationen av våldtäkt på museet, vilket kan tolkas som att museipersonalen 

inte tycker att ämnet är svårt att presentera i utställningen. Ämnet våldtäkt disku-

teras även i basutställningsdelen “Krig och fred 1500-1800-tal”. I rummet som 

belyser plundring och i “Krigsrummet” presenterades ämnet våldtäkt och dess 

sammanknytning till krig genom Arnold Böcklings målning Der Krieg. En annan 

anledning till att ämnet inte diskuterades kan bero på att personalen till största 

delen fokuserade på att problematisera objekten i basutställningen och förutom 

filmen finns det inga objekt utställda som diskuterar våldtäkt. 

Diskussion 

I basutställningen har våldtäkt ytligt presenterats och diskuterats, en gång på vå-

ningsplan tre “Krig och fred 1500-1800-tal” i rummet “Rätten att plundra”. Där 

framkom det att det är vanligt att de segrande plundrar och våldför sig på lokalbe-

folkningen (Armémuseum, skylttext våningsplan tre). Annars har våldtäkt varit 

ganska sparsamt berättat om man bortser från skylten “Våldtäkt som vapen”. På 
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Armémuseum förklaras det att våldtäkt är ett vanligt fenomen i krigets skugga, 

vilket förlamar sina offer i flera generationer. En annan skylt som står en bit bort 

från våldtäktstemat berättar att det i vissa fall även förekommit en ökning av sex-

uella övergrepp, prostitution och aidsepidemier när soldater har kommit till områ-

det, vilket försvårar och förvirrar livet för lokalborna ännu mer (Armémuseum, 

skylttext våningsplan ett). 

Carden-Coyne skriver att det är sällan museer diskuterar posttraumatisk stress 

efter krig. Det är inte bara soldater som lider av diagnosen utan även många civila, 

speciellt de kvinnor som blivit våldtagna. Vad som händer med människorna efter 

att krigen upphört är ett fenomen som ofta lyser med sin frånvaro på museer. Car-

den-Coyne undrar om det är ett sådant tungt och mörkt kulturarv så museerna 

finner det svårt att berätta om för sina besökare (Carden-Coyne 2010, s. 64-78). 

Donna Pankhurst (2003) skriver att civila kvinnors erfarenheter av krig och våld-

täkter sällan diskuteras eller presenteras på museer. Pankhurst menar att kvinnor-

na som har blivit våldtagna, men också kvinnornas familjer, lider långt efter att 

krigen upphörts. De måste leva med erfarenheten efter våldtäkterna, och i vissa 

fall även föda och uppfostra de barn som blev till vid våldförandet. Kvinnorna var 

länge anonyma och framstod som passiva offer för kriget. Pankhurst skriver att 

det är mycket vanligt att kvinnor som lever i krig blir våldtagna och föder för-

övarnas barn. Oavsett om kvinnorna behåller barnet, gör abort eller överger det så 

får hon och hennes familj utstå flera olika komplikationer. En vanlig komplikation 

är den stigmatisering som förföljer de kvinnor som blivit våldtagna, både från 

samhället och i vissa fall även från kvinnornas familjer och makar. Denna stigma-

tisering kan i vissa fall leda så långt att det resulterar i misshandel och mord 

(Pankhurst 2003, s. 155-161). 

En annan komplikation är dessutom de könsjukdomar som sprids på grund av 

våldtäkterna, många av offren kan genomlida så pass allvarliga sjukdomar som 

HIV och AIDS. Många kvinnor som blivit våldtagna får dessutom ingen hjälp att 

bearbeta sina erfarenheter. Det finns de som genom olika sätt straffas av samhället 

för att de blivit våldtagna (Pankhurst 2003, s. 155-161). 

Crane (2006) skriver att skammen över övergrepp kan få offer att förbli tysta 

och på så sätt får de inget erkännande av händelsen vilket i sin tur leder till att de 

inte får någon hjälp. Crane ger exempel om koreanska kvinnors som under krigs-

tid blev fysiskt kränkta för att tillfredställa soldater, vilka i sin tur fick det förkla-

rat att dessa kvinnor användes för legal prostitution. Kvinnornas sanning och min-

nen av historien återberättades inte på museer eftersom den utmanar den allmänna 

bilden av historien (Crane 2006, s. 106). 

Att diskutera kvinnornas och deras familjers erfarenheter av våldtäkterna 

tycker jag är mycket viktigt, även på museer och detta eftersom det inte handlar 

om enstaka personer utan för att det är ett erkänt och brett använt krigsvapen att 

våldta. Även om våldtäkt i dag klassas som krigsförbrytelse är det ett mycket van-
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ligt förekommande. Antalet personer som fallit och fortfarande faller offer för 

våldtäkter i krigets skugga är enormt. Ett mörkt arv som inte diskuteras så ofta 

som det borde göras. Silvén och Björklund menar att det är viktigt för museer att 

våga diskutera svåra ämnen och upplysa besökare om de mer känsloladdade äm-

nena. De menar även att detta är nödvändigt om museerna ska vara en plattform 

för samhällets gemensamma minne och kulturarv, och inte överlåta alla svårare 

och problematisk delarna av historien åt medierna att dokumentera (Silvén & 

Björklund 2006, s. 11). 

Smith (2006), Ashworth (2008) och Mason (2006) menar att problematiskt 

kulturarv med en mörk historia påverkar både det kollektiva minnet och den kol-

lektiva identiteten men även den personliga. Offrens identitet påverkas direkt av 

våldsbrottet. Det finns, som jag tidigare nämnt, en stigmatisering av offren vilket 

kan försvåra den museala processen, det kan krävas en bearbetning efter trauma-

tiska upplevelser. Vissa offer kan direkt kräva återupprättelse och vill att händel-

serna ska bli uppmärksammade eftersom det är ett sådant stort problem som på-

verkar hela samhällen och deras självbild, och på grund av det finns det ett behov 

att framhålla dessa kvinnor och barn. Att Armémuseum presenterar och diskuterar 

krigsrelaterade våldtäkter hör till deras område då personalen har valt att diskutera 

de mer problematiska sidorna av krig, inte bara i Sverige utan även i världen. Som 

det är nu finns det dock inga objekt som representerar händelserna utan bara text 

och ett filmklipp ur en dokumentär. 

En anledning till att kvinnornas ställning och erfarenheter inte uppmärksam-

mas så mycket på museer kan bero på att det finns mindre dokumenterat om kvin-

nors erfarenheter i krig än vad det finns om mäns erfarenheter. Och än mindre 

dokumentation finns det om barn i krig, framför allt om flickors erfarenheter från 

krig och konflikter (Pankhurst 2003, s. 157-159). I brist på dokumentation om 

dessa grupper leder till att det är svårt att belysa dem i utställningar, vilket är ett 

problem som personalen på Armémuseum har tvingats konfronteras med i sin 

representation av kvinnor och barn i basutställningen berättar Textförfattaren 

(Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Förövarnas och offrens barn är likaså ett stort antal människor som sedan föd-

seln levt i krigets skugga, de är själva resultatet av det. Kvinnorna som fallit offer 

för krigsbrottet är många och tillsammans delar de på ett traumatiskt minne. 

Det skulle vara intressant att låta berätta om dessa människors öden på museer 

även om det är ett ämne som med säkerhet få besökare att emotionellt beröras. 

Sjöberg menar att i presentationen av krigshistorien glöms ofta civilbefolk-

ningen bort eftersom det anses finnas en motsättning mellan krig och samhälle, 

soldater och civilbefolkning. Sjöberg menar att de nämnda motsättningarna är fel 

eftersom de egentligen är sammanflätade. Hon menar även att det har funnits och 

till viss del fortfarande finns en bild av att mannen står för det aktiva krigandet 

och kvinnan för freden, detta fast det finns bevis på att kvinnor på olika sätt har 
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medverkat eller påverkats av krig (Sjöberg 2005, s. 65-73). Kanske visas inte 

kvinnornas sida av krigshistorien upp på museer lika ofta på grund av denna 

missvisande syn av motsättningar som har existerat och i många fall fortfarande 

existerar, och det är därför ämnen som våldtäckt som vapen inte diskuteras så ofta 

på museer. 
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Avslutning 

Avslutande diskussion 

Efter varje rum som jag har avhandlat har jag fört en diskussion. Detta är den mer 

övergripande slutdiskussionen. Jag kommer även att lista mina frågeställningar 

och diskutera vad jag kommit fram till. 

Armémuseums basutställning börjar i “Krigsrummet” som ska fungera som en 

överenskommelse mellan museet och besökarna. Rummet ska få besökarna att 

förstå att Armémuseum har valt att ställa ut temat krig så att dess fasor presente-

ras. Att vara ärliga om att krig är hemskt, våldsamt och ofta orättvis är Armému-

seums grundperspektiv i utställningen. Armémuseums anställda tycker att det är 

bra om besökarna blir emotionellt berörda av basutställningen. Projektledare 1 

berättade att personalen runt millenniumskiftet 2000 hade som mål att även vara 

lite provocerande i presentationen av krig, de önskade väcka kritiska diskussioner 

om krig. 

I min studie har jag bland annat studerat hur designen i rummen påverkar hur 

krig representeras. Det visade sig att hur museipersonalen väljer att använda sig 

av ljud, ljus och färger har en stor påverkan på hur man upplever objekten, vilket 

också Mason (2006, s. 21) kommit fram till som menar att rummet har en stor 

påverkan över hur objekt uppfattas. “Krigsrummet” är ett rum där museipersona-

len har tagit mycket hjälp av ljud och ljus för att skapa rummets stämning. Både 

Projektledare 1 och Textförfattaren berättade att krigsrummets syfte är att få be-

sökarna att förstå Armémuseums förhållningsätt till krig i basutställningen. De 

blodröda väggarna och de hotfulla ljuden är till för att väcka känslor hos besökar-

na (Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03; Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

På samma sätt byggde museipersonalen en rumslig atmosfär i rummet “Halta 

måste mången man” när de använde sig av ett ljud som ska få besökarna att kopp-

la till ett vindpinande landskap. Ljudet som gestaltar det vindpinande landskapet 

är dock inte helt trovädrigt, men Projektledare 1 berättade att det viktiga i detta 

sammanhang är inte ljudets korrekthet utan den känsla som den kan frambringa 

(Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). 

Det är viktigt att studera hur mörkt kulturarv inkluderas, exkluderas och hur 

det presenteras på museer, eftersom museer har ett tolkningsföreträde i representa-

tionen av kulturarv (Bohman 2003, s. 9-10; Vergo 1997, s. 2). Jag har i min studie 

diskuterat och problematiserat hur krig och mörkt kulturarv representeras på Ar-
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mémuseum eftersom forskningen inom mörkt kulturarv i Sverige hittills inte har 

utforskats så mycket som det finns kapacitet till. Genom min uppsats vill jag 

väcka intresset för forskningen av mörkt kulturarv. Det finns mycket inom svenskt 

kulturarv som går att problematisera med hjälp av perspektivet mörkt kulturarv, 

förslag till ämnen ger jag i kapitlet “Fortsatt forskning”. 

Mörkt kulturarv är viktigt att studera eftersom ämnena som diskuteras ofta fo-

kuserar på jämställdhet och mänskliga rättigheter, vilket också gör att ämnena ofta 

är högst politiska. Ashworth (2008, s. 231-232) menar att presentationen av kul-

turarv efter krig ofta är politiskt genomarbetad. Det är därför viktigt att studera 

vad som berättas och vad som inte berättas och varför, för att skapa en mer dyna-

misk bild över historien. Att visa en dynamisk bild över historien är ett mål hos 

Armémuseums anställda som menar att det inte går att ge en rättvis bild om man 

inte presenterar de mörka och problematiska sidorna av historien och krigen (Pro-

jektledare 1. Intervju: 2014-02-03; Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05; Projekt-

ledare 3. Intervju: 2014-02-12; Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10). 

Armémuseums anställda har samma förhållningsätt angående representatio-

nen av krig som Ignacio Fernández de Mata som menar att det är viktigt att låta de 

“vanliga” människorna och offren få sin röst hörd, eftersom det annars ofta bara är 

segrarna och de med makt som representeras (de Mata 2006, s. 33-38). Anled-

ningen till varför krigens offer inte lika frekvent representeras på krigsmuseer som 

“hjältarna”, kan grunda sig i Ashworths teori om att presentationen av kulturarv 

från krig är politiskt genomarbetad på ett sådant sätt att det ofta är gynnsamt för 

dem med makten (Ashworth 2008, s. 231-232). I många fall kanske det anses vara 

lättare att förhärliga krig och hjältar än att diskutera krigens offer. Men Armému-

seum väljer det sista och anledningen till varför museet kan välja ett kritiskt för-

hållningsätt till krig på basutställningen kan bero på att det var så pass länge sedan 

Sverige officiellt låg i krig. Studien visar också att tiden är en viktig faktor över 

hur man kan ställa ut mörkt kulturarv, vilket Aronsson diskuterar med sitt begrepp 

“kulturellt trauma”. Desto närmare i tiden en traumatisk händelse har skett desto 

svårare är det att presentera det i museer, eftersom händelsen först måste bearbe-

tas av samhället (Aronsson 2004, s. 73). Detta håller Armémuseums anställda med 

om. De anser att det är lättare att ha ett kritiskt förhållningsätt till krig i ett land 

som inte legat i krig på länge, annars finns det en risk att museerna upprör besö-

karna som har en direkt personlig relation till krig (Projektledare 1. Intervju: 

2014-02-03. Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Jag kommer här nedan att lista mina frågeställningar som jag presenterade i 

inledningen (s. 8) och diskutera varje fråga separat. 
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 Hur ställs temat krig ut på Armémuseums basutställning? 

Armémuseum ställer ut krig på ett sådant sätt att det inte förhärligas, museiperso-

nalen har istället valt att problematisera krig och låta dess fasor representeras. 

Museet fokuserar på att låta de enskilda personerna presenteras, såsom soldaterna 

och deras familjer. Detta på grund av att de var dem som utkämpade krigen och 

fick leva med dess obehagliga följder som till exempel död, svält och livslånga 

skador. Historiskt sett var soldatfamiljerna själva navet för att krigen kunde bli av, 

deras vardag intill slagfälten är ett kulturarv i sig. Likaså dagens fredsoldater som 

måste anpassa sig ute på fält, och hitta en fungerande vardag där de är stationera-

de (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10; Projektledare 2. Intervju: 2014-03-05). 

Det är de vanliga människorna och deras livserfarenheter som museet vill presen-

tera för besökarna, inte kungarna eller officierarna och därför måste de vara ärliga 

om krigets fasor för sina besökare. Eftersom Armémuseum vill problematisera 

krig och inte förhärliga det är det en viktig ståndpunkt i hur objekten på museet 

presenteras. Basutställningen berättar Sveriges krigshistoria men inbakat i utställ-

ningen finns det hela tiden en kritisk och ifrågasättande diskussion gentemot krig. 

Att det finns en kritisk syn till krig avspeglas i samtliga rum som jag har studerat, 

men samtidigt förs en förklarande diskussion över varför krig uppkommer och hur 

mycket de har påverkat vår kultur.  

Projektledare 1 berättade att för att förmedla sitt budskap på ett bra och peda-

gogiskt sätt är rummets design viktig. Mason (2006) menar också att designen av 

rummet är avgörande för hur objekten kan tolkas. Hon menar att objekten påver-

kar varandra och att de tillsammans skapar ett sammanhang eller en historia (Ma-

son 2006, s. 21). Att objektens relationer kan förmedla en historia eller frambringa 

nya diskussioner har museipersonalen använt sig av i basutställningen, bland an-

nat i rummet “Halta måste mången man”. Där de medvetet lät målningen av Kap-

tenlöjtnant Horn hänga nära dockan som representerar en sköldskadad och ampu-

terad före detta soldat. Projektledare 3 berättade att objektens närvaro gentemot 

varandra ska få besökarna att reflektera över krigets orättvisor, att de rika kan bli 

rikare efter krig medan den “vanliga” människan kan få lida katastrofala följder av 

krig (Projektledare 3. Intervju: 2014-02-12). 

Det är även bra om rummet också kan förmedla en känsla. Detta har musei-

personalen speciellt beaktat i skapandet av “Krigsrummet” och “Halta måste 

mången man”. I båda rummen finns det ljud som ska påverka hur besökarna upp-

lever rummen, vilket också påverkar hur objekten upplevs. Projektledare 1 berät-

tade att i skapandet av en rumslig miljö med hjälp av ljud behöver ljudet inte vara 

korrekt i sitt sammanhang. Ljudet behöver inte vara sådant ljud som faktiskt kun-

de höras, istället är den känsla och associationer som ljudet frambringar som är 

målet eftersom det är själva stämningen som efterstävas (Projektledare 1 Intervju: 

2014-02-03). 
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 Hur förhåller sig museipersonalen till representationer av krig i basutställ-

ningen? 

Armémuseums personal vill inte förhöja krig utan plockar ned temat krig till en 

mänsklig vardaglig nivå, eftersom museipersonalen tycker att det är viktigt att 

representera krig på ett ärligt sätt. Besökarna ska förstå att krig går hand i hand 

med död och lidande. Museipersonalen tycker att det är bra att museet ger en mer 

problematisk bild över temat krig och ställer därför också ut svåra objekt i basut-

ställningen. Armémuseum och de anställda på museet passar inte in i Ana Carden-

Coynes (2010, s. 64-78) beskrivning om att de flesta krigsmuseer främst represen-

terar hjältarna och segrarna då hon menar att museipersonalen finner en motvilja 

att diskutera de mer problematiska delarna av krig. Museipersonalen vill att muse-

et ska föra en öppen diskussion om krig och därför, menar de, är det viktigt att 

även våga presentera och diskutera mörkt kulturarv. Att basutställningen väcker 

diskussioner om krig märks i de rum som denna studie har analyserat där samtliga 

av rummen för ett visst ifrågasättande till krig. Projektledare 2 berättar att han 

tycker att det är viktigt att även visa fram vilken skräck som många soldater i krig 

kunde få uppleva, men även att museet ska visa den vanliga soldatens erfarenheter 

och därför spelar de mer vardagliga objekten en viktig roll i basutställningen (Pro-

jektledare 2. Intervju: 2014-03-05). Projektledare 1 instämmer med att det vardag-

liga är en betydelsefull del i basutställningen. Att han tycker så stöttas av hans 

kommentar i diskussionen om fotografiet av kvinnorna som fallit offer för minor. 

Han menar att den bilden passade bra in i basutställningen på grund av att den 

visade en vardaglig händelse där två kvinnor som längs vägen står och småpratar 

(Projektledare 1. Intervju: 2014-02-03). 

Armémuseums anställda vill att det vardagliga ska få komma fram eftersom 

det är det som ger en mänsklig närvaro i basutställningen. Vapen ger en bild över 

hur själva slagen gick till men att ställa ut de vardagliga objekten gör att man som 

besökare kan relatera till människorna, och få det klart för sig att soldaten var pre-

cis lika mänsklig som den som betraktar objekten. Det var av samma anledning 

projektgruppen för renoveringen av våningsplan tre valde att, istället för att ställa 

ut skelettdelar i rummet “Halta måste mången man”, ställa ut deras vardagliga 

tillhörigheter till de fallna soldaterna. Textförfattaren menar att soldaternas tillhö-

righeter som en bit av en halsduk och några mynt kan få besökarna att förstå att 

det var människor som gick det hemska öde till mötes. Kanske förklaras det att 

det var människor som led detta öde, bättre genom tillhörigheterna än skelettde-

larna, eftersom det kan vara lättare att relatera till objekten än kvarlevorna (Text-

författaren. Intervju: 2014-02-10). 

Armémuseums anställda har samma inställning till presentationen av krig som 

Sharon MacDonald (2006a; 2006b; 2006d; 2006c), ett kulturarv som bottnar i 

konflikter och orättvisor måste studeras och diskuteras istället för att tystnas ned. 
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MacDonald menar att det är viktigt att mörkt kulturarv får ventileras för att sedan 

kunna ta lärdom av den. Detta tycker även Armémuseums anställda. Textförfatta-

ren och Projektledare 2 berättade att det är av stor vikt att få besökarna att verkli-

gen förstå vilka komplikationer och rädslor som den vanliga soldaten kunde få 

genomlida (Textförfattaren. Intervju: 2014-02-10; Projektledare 2. Intervju: 2014-

03-05). 

 Finns det något som museipersonalen anser har varit svårt att ställa ut? 

Museipersonalen tycker inte att det finns några objekt som varit speciellt svåra att 

ställa ut på museet. Anledningen är kanske på grund av att de har inställningen att 

krig är hemskt, och därför är de medvetna om att vissa föremål som används i 

basutställningen kan klassas som svåra objekt. Men det är som jag tidigare nämnt 

ett medvetet val som museipersonalen har gjort. Återigen grundar sig svaret i att 

museipersonalen har som grundtanke att ställa ut även sådant som kan anses vara 

problematiska. Denna inställning gör att Armémuseums anställdas erfarenheter 

skiljer sig från det Silvén och Björklund (2006) skrev, att många museianställda 

finner det svårt att ställa ut och representera svåra objekt eftersom det finns en 

osäkerhet i hur de ska presentera objekten på museer. Armémuseums anställda har 

istället anammat det som Silvén och Björklund menar är så viktigt för museian-

ställda nämligen att våga belysa och ställa ut svåra objekt för att fungera som en 

diskussionsplatå för de svåra ämnena. Det objekt i basutställningen som tycks ha 

skapat de flesta hos besökarna och som museipersonalen har fått försvara mest är 

iscensättningen av de tre stridande schimpanserna i “Krigsrummet”, eftersom den 

väckte den obekväma frågan om djurs och människors likheter i strid. Projektleda-

re 1 berättade att den iscensättningen har varit upphovet till en del irriterade dis-

kussioner förda av besökare och på grund av det har personalen, främst museipe-

dagoger, hamnat i olustiga utfrågningar angående iscensättningen (Projektledare 

1. Intervju: 2014-02-03). Trots att iscensättningen har ifrågasatts av en del besö-

kare valde museipersonalen att behålla iscensättningen när de renoverade utställ-

ningen år 2013. 

 Finns det något som museet har valt att inte ställa ut? 

Då museipersonalen inte har funnit någonting som de anser vara svårt att ställa ut 

har det inte heller funnits någonting som de valt att inte ställa ut. Men undersök-

ningen visar att det finns objekt som Armémuseums anställda har diskuterat för- 

och nackdelar med att ställa ut i basutställningen och som de sedan valde att inte 

ställa ut i utställningen. Personalen berättade att de valde att inte ställa ut skelett-

delar av soldater på grund av att kvarlevorna inte passade in i det berättarperspek-

tiv som fanns i basutställningen. Museipersonalen har haft diskussioner om huru-
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vida de ska exponera kvarlevorna eller inte, eftersom det är objekt som väcker 

känslor. Det de kom fram till var att det inte fanns någon pedagogisk poäng i att 

ställa ut skelettdelarna eftersom de inte förde ett osteologiskt arkeologiskt per-

spektiv. Personalen kom fram till att kvarlevorna skulle ha skapat både nyfikenhet 

men även en viss obehaglig känsla i rummet. De trodde att skeletten skulle kunna 

komma att ta för mycket uppmärksamhet i rummet och på grund av det skulle de 

andra objekten och diskussionerna skymmas. 

I studien diskuterade jag att det kan vara fördelaktigt att med hjälp av utställ-

ningen beröra besökarnas känslor för att de ska få en starkare upplevelse och med 

det bli mer intresserade (Jagger, Dubek & Pedretti 2012, s. 359) Armémuseums 

basutställning är designad så att känslor frambringas hos besökaren, men det finns 

alltid en pedagogisk poäng i de känslor som rummen förmedlar. Skeletten som 

museipersonalen valde att inte använda sig av hade väckt känslor, men de hade 

kanske även frambringat känslan av museet som ett skräckkabinett som Silvén 

och Björklund menar kan hända om det inte finns någon tydlig poäng med att stäl-

la ut svåra objekt (Silvén & Björklund 2006, s. 12). 

Museipersonalen tycker att de har för få objekt som kan representera de svåra-

re delarna av historien och krig. Dock finns det en paradox där, för kanske har de 

en brist på sådana objekt på grund av att deras föregångare valde bort dem och på 

grund av det finns det inget av det i deras magasin. Som Gregory Ashworth menar 

har kulturarv från krig ofta valts ut efter politiska principer och Rosmarie Beier-de 

Haan menar att museipersonal besitter en makt i utformningen av vilket kulturarv 

som inkluderas och exkluderas, vilket senare påverkar hur kulturarv presenteras 

på museer (Ashworth 2008, s. 231-232; Beier-de Haan, 2006, s. 187-197). Hur 

tidigare museipersonal har inkluderat och exkluderat objekt har en stor och lång 

påverkan på vilka möjligheter senare museipersonal har för att utforma utställ-

ningar. I Armémuseums fall har den nuvarande museipersonalen valt att ha ett 

annat perspektiv på krig än vad som museet hade under större delen av 1900-talet, 

vilket gjort att sådant material som de vill arbeta med till stor del saknas. Musei-

personalen får istället använda sig av det som finns och det påverkar hur basut-

ställningen framställs och hur de kan få fram det budskap som de vill förmedla. 

Att museipersonal får använda sig av det som finns kanske även gör att det krävs 

en större ansträngning i det estetiska arbetet av rummet. 

Fortsatt forskning 

Det finns mycket kvar att studera inom mörkt kulturarv i Sverige. Jag valde att i 

min uppsats studera mörkt kulturarv i kombination till krig, men det finns många 

andra områden som berör och upprör. Man kan bland annat studera tvångssterili-

seringen i Sverige eller behandlingen av samerna utifrån detta perspektiv. Ett ex-

empel är att studera problematiska händelser från Sveriges historia och studera 
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hur det representeras på museer, hur museerna förhåller sig till kulturarvet och 

vilken information som de delar med sig och vad som inte skrivs ut. En annan 

intressant forskning skulle vara att studera och jämföra hur internationella statliga 

krigsmuseer representerar krig. 

Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att få svar på hur Armémuseum i Stockholm 

representerar temat krig i basutställningen och hur museipersonalen förhåller sig 

till denna representation. Jag önskade även veta vad för sorts kulturarv Armému-

seums anställda ansåg vara problematiskt att presentera. 

Jag intervjuade fyra personer från Armémuseum och via metoden “thick desc-

ription” och Aronssons flanörperspektiv som grundar sig i promenadetnografin, 

gjort utförliga anteckningar av mina observationer från deras basutställning. Stu-

dien grundar sig i ett musei- och kulturarvsvetenskapligt perspektiv, där studier 

om hur kulturarv presenteras på museer är ett vanligt ämne. Mina teoretiska 

grundpelare har bland annat varit Gregory Ashworth, Sharon MacDonald, Laura-

jane Smith, Rihannon Mason och Peter Aronsson som alla menar att synen och 

bearbetningen av mörkt kulturarv påverkas av politiska värderingar, tiden och hur 

det framställs på museer. 

Resultatet av studien kommer fram till att Armémuseums anställda vill för-

medla att krig är hemskt och som ofta går hand i hand med lidande, död och orätt-

visor. Armémuseum vill problematisera krig genom att presentera de “vanliga” 

soldaterna och deras familjers liv under krig, eftersom de var dem som ofta fick 

lida krigets bitterhet. 

Armémuseums personal vill inte bara visa upp vapen utan även visa de var-

dagliga objekten och situationerna eftersom de förmedlar den mänskliga närvaron 

i basutställningen. Därför har Armémuseums personal utformat basutställningen 

på ett sådan sätt att man som besökare ska känna sympati för dem som fick och 

fortfarande får lida på grund av krig. Ofta använder museet sig av iscensatta mil-

jöer med dockor för att ge en tredimensionell bild av dessa människor. 

Armémuseums anställda har inte funnit några objekt svåra att ställa ut, vilket 

kanske kan bero på att de har den inställningen att krig bör problematiseras. 

Vem och vilka det är som egentligen tjänar på krig är frågor som är tidlösa. 

Det går exakt lika bra att fråga samma frågor idag som för några hundra år sedan, 

svaren är kanske densamma. Och det är det som Armémuseum vill förmedla till 

sina besökare: “Varför krigar människan?”, “För vilka krigar vi?” “Vilka är det 

som får lida?” och “Vilka representeras vanligtvis i historien och på museer?”. 

För som sagt, dessa frågor tycks ständigt vara aktuella och återkommande. Ar-

mémuseum vill väcka besökarnas intresse och åsikter angående krig, vart man 

ställer sig i diskussionen är upp till besökarna själva att avgöra. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

Ramfrågor: 

 Kan du berätta om Armémuseums basutställning? Vilket berättarperspektiv finns 

i den och vad du anser om det? 

 Vad fyller dockorna i basutställningen för funktion? 

 Utefter dina erfarenheter på museet, kan du diskutera vad ni har valt att visa upp i 

basutställningen och vad ni har valt att inte visa upp? 

 Finns det någon del som var extra svår att berätta och iscensätta i basutställning-

en? 

 Vad anser museet vara ett problematiskt kulturarv att handskas med och hur an-

vänder ni er av det i basutställningen? 

 Finns det material i basutställningen som varit extra svårt att ställa ut? 

 Finns det något som museet har valt att inte ställa ut? 

 Hur stor påverkan tror du att tiden har när det gäller att ställa ut eventuellt emo-

tionellt känsliga ämnen om krig i utställningar? 

Extrafråga till Projektledare 1: 

 Kan du berätta om Armémuseums basutställning? Dess historia och hur man 

tänkte när man renoverade och byggde om utställningen för nyöppningen vid mil-

lenniumskiftet 2000? 

Extrafråga till Projektledare 2: 

 Det finns fortfarande människor som minns andra världskriget, påvekrar det pro-

jektgruppens förhållningsätt till renoveringen av basutställningsdelen om andra 

världskriget? 

 Finns det någon del som kommer att bli svårt att berätta och iscensätta i basut-

ställningen? 

Extrafrågor till Textförfattaren: 

 Vad var den största utmaningen med att skriva våningsplan tres alla textskyltar?  

 Var det någonting i basutställningen som det var svårt att skriva om?  

 


