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Inledning 

Hur ser en arkeologisk utställning ut? Många skulle nog svara att det är en utställning med 

ett stort antal forntida föremål uppradade efter varandra i oändliga rader. Schablonen visar 

sig vid närmare granskning inte riktigt motsvara verkligheten. Sättet att ställa ut förändras 

ständigt, även om förändringen går långsammare inom utställningsmediet än inom många 

andra medier. Just nu är det många museer som gör om sina arkeologiska basutställningar 

Några har precis genomfört förändringar, andra har påbörjat denna process och ytterligare 

några avser att inom en överskådlig framtid byta ut de gamla arkeologiska 

basutställningarna mot nya. Sett över tid är 1970-talet och 2000-talet tider då arkeologiska 

basutställningar genomgått stora förändringar. De museer som idag visar äldre 

forntidsutställningar visar i regel sådana som tillkommit i slutet av 1960-talet och under 

1970-talet. Ett museum som har ersatt sin gamla basutställning med en ny är Historiska 

museet i Stockholm. Den första delen av den nya utställningen öppnade i november 2005. 

Flera museer står inför att byta ut de tidigare utställningarna. Bland dessa finns 

Nationalmuseum i Köpenhamn. Det stängde den gamla forntidsutställningen i januari 2006 

och beräknar att kunna öppna den nya år 2008. Ett annat exempel är Malmö Museer, som 

avser att påbörja arbetet med en ny basutställning om forntiden 2008. Den utställning som 

idag visas på Malmömuseet tillkom på 1970-talet. Den forntidsutställning vid 

Nationalmuseum i Köpenhamn som stängde i januari tillkom också under 1970-talet, men 

vissa förändringar ägde rum 1988 och 1995. Det är ett sannolikt scenario att alla äldre 

forntidsutställningar kommer att vara ersatta av nya inom en femtonårsperiod.  

 

Den här uppsatsen handlar om arkeologiska basutställningar vid museer och hur de har 

förändrats över tid. Undersökningen motiveras framför allt av de förändringar som nu äger 

rum. Möjligheten att få en bild av hur dessa utställningar förändrats över tid är för 

närvarande unik eftersom flera av de äldre utställningarna vid vissa museer fortfarande 

finns kvar. Den empiriska utgångspunkten är tre museer: Historiska museet i Stockholm, 

Malmö Museer och Nationalmuseum i Köpenhamn.  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är dels att ta reda på hur sättet att ställa ut arkeologiska föremål i 

basutställningar har förändrats över tid, dels att lämna ett bidrag till tolkningen av 

forntidsutställningar och diskutera vilka slags förändringar som äger rum och varför. 

Perspektivet är jämförande. Det handlar med andra ord om att beskriva och analysera 

forntidsutställningarna vid Malmö Museer, Nationalmuseum i Köpenhamn och Historiska 

museet i Stockholm och att belysa skillnader och likheter mellan dessa. Vilka är orsakerna till 

att de tidigare basutställningarna byts ut? Vad utmärker de tidigare gestaltningarna av 

forntiden, och vad utmärker de nya? I vilka riktningar rör sig utställningsmediet, om man tar 

forntidsutställningar som exempel? Vilka uppfattningar om kunskap och 

kunskapsförmedling speglar forntidsutställningar från den tidsperiod som uppsatsen 

undersöker − slutet av 1960-talet intill nutid? Detta är några frågor som uppsatsen avser att 

belysa. I utställningsanalysen har jag utgått från följande frågor: Vilken roll har artefakterna i 

utställningarna? Vilka berättelser får besökarna ta del av? Vilken målgrupp riktar sig 

utställningarna sig till? Vad skiljer/förenar utställningarna från olika perioder? Vilken 

kunskapssyn ligger bakom de olika utställningarna? 

 

Metod och material 

För att få en överblick över forntidsutställningar vid länsmuseer och statliga museer i Sverige 

började jag med att ta reda på vilka museer som visar sådana utställningar. Jag valde bort 

museer vars basutställningar som omfattar forntid till nutid, eftersom forntidsmaterialet i 

dessa är litet. Efter denna kartläggning, där jag framför allt använde mig av hemsidor, tog 

jag kontakt med ett större antal museer. Det visade sig att de flesta museer som hade 

arkeologiska basutställningar visade sådana som tillkommit under 1960- och 1970-talet. Inget 

av de museer som jag kontaktade hade någon forntidsutställning som var producerade 

under 1980- och 1990-talet. En preliminär tes om två förändringsperioder visade sig stämma.  

Eftersom Nationalmuseum i Köpenhamn (som ägs av den danska staten) gjorde om på 

museet under 1980-talet tog jag kontakt med dem för att se om deras forntidsutställning var 

producerad i samband med ombyggnaden, men det var den inte. Den var producerad 1972 

men den hade tillägg från 1988 och 1995. Av denna anledning kom museet med i min 

undersökning. Malmö Museers utställning tillkom under senare delen av 1970-talet. 
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Historiska museet i Stockholm öppnade, som sagt, en ny forntidsutställning i november 

2005. Att jämföra två stora statligt museer i två olika Nordiska länder är intressant för 

studien, eftersom båda har nationell prestige och avser att vara rikstäckande. Museet i 

Malmö har en regional profil, men sättet som forntidsutställningen är ordnad är karaktäristik 

för perioden.  

 

Den 15:e november 2005 besökte jag Malmö Museer; den 16:e november var jag på 

Nationalmuseum i Köpenhamn och den 2:a december var jag på Historiska museet i 

Stockholm. Varje besök tog mellan två och en halv och fyra timmar i anspråk beroende på 

utställningarnas storlek. När jag besökte museerna var det medvetet ganska 

förutsättningslöst. Jag ville till att börja med få ett grepp om hur de respektive 

utställningarna såg ut och vilka förändringar man kunde iaktta när man jämförde dem. Min 

målsättning var att få en så bra helhetsbild som möjligt. Att denna helhetsbild blir subjektiv 

är ofrånkomligt. Efter besöken hade jag fått en stor mängd empiriskt material. Eftersom alla 

detaljer inte kan tas med har jag försökt att förmedla de stora dragen av utställningarna.  

Utställningarna analyseras inledningsvis ur ett jämförande perspektiv för att sedan gå in på 

varje enskilt museum och titta på det utifrån artefakternas roll, berättelserna som förmedlas, 

publikens roll och vilken kunskapssyn som finns i utställningarna. Analysen utgår från de 

teorier som jag har ansett vara av vikt för undersökningens genomförande. Teorierna som 

jag har använt handlar om museiideal, utställningsspråk, kunskapssyn och om artefakternas 

plats i olika utställningar i olika arkeologiska skolor.  

 

Utöver det empiriska material som mina utställningsbesök har givit har jag också använt mig 

av ytterligare två pedagogiska material. Det ena togs fram 1978, och avser Malmö Museer. 

Det andra är från 2005 och avser Historiska museet i Stockholm. Ett pedagogiskt material 

från Nationalmuseum i Köpenhamn kunde jag tyvärr inte få fram, men även om 

undersökningen är lite asymmetrisk på denna punkt, har jag ändå gjort bedömningen att 

den bidrar med relevant information och analysunderlag. Ett spännande men svårbearbetat 

material som handlar om den planerade nya forntidsutställningen vid Nationalmuseum i 

Köpenhamn har också fått komma med, eftersom det ger ett jämförelseunderlag för analysen 

av de riktningar som samtida forntidsutställningar rör sig.  
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En startpunkt för mitt arbete var den debatt som blossade upp kring årsskiftet 2002/2003 på 

Svenska Dagbladets kultursidor. Debatten uppstod i och med att Historiska museet i 

Stockholm sade upp ett antal arkeologer. Frågor som väcktes var hur museer skulle fungera i 

framtiden och vilken väg de ska gå för att väcka intresse och nå ut till besökarna. 

Meningarna var delade om i vilken riktning som museer bör förändras, och i synnerhet var 

meningarna delade om vilka slags kompetenser de som arbetar vid ett museum bör ha och 

vem som skall göra utställningarna − är det arkeologer som är specialister inom sitt ämne 

eller är det utställningsproducenter som gestaltar en idé, en berättelse som museet vill 

berätta. Denna debatt finns med som en bakgrund till de museiideologiska förskjutningar 

som man kan iaktta nu äger rum.  
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Analysredskap och teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt tar jag upp de teorier som jag anser vara av betydelse för analysen. De handlar 

om kunskapssyn inom olika arkeologiska skolor, utställningsspråk, museiideal och slutligen 

en teori om artefakternas plats i utställningar.  

 

Olika begrepp som kan användas i en utställningsanalys 

Svante Beckman och Magdalena Hillström skriver i antologin Museer och framtidstro om fyra 

idealbilder som kan urskiljas inom museiväsendet. Dessa kallar de för skattkammaren, arkivet, 

folkhögskolan och teatern.1  

 

Enligt Beckman och Hillström kan museernas idealbilder förtydligas genom att delas in i 

publikorienterade och samlingsorienterade. Är det samlingarna i sig själva, samlandet och 

bevarandet som är det som är viktigaste med museet? Eller är det publikens nöje och 

bildande som är viktigast?2 I en modell ställer de upp idealen mot varandra och delar in dem 

i publikorienterade eller samlingsorienterade samt lärdomskultur eller upplevelsekultur. 

Modellen nedan illustrerar Hillströms och Beckmans teori.3 

 

Publikorienterade 

 Folkhögskolan Teatern  

 Lärdomskultur       Upplevelsekultur 

  Arkivet Skattkammaren 

Samlingsorienterade 

 

De starkaste motsättningarna mellan de olika idealen hittas över diagonalerna, det vill säga 

skattkammaren är svår att förena med folkhögskolan medan arkivet är svårt att förena med 

teatern.4 

 

                                                 
1 Beckman, Svante & Magdalena Hillström, ”Museets självbilder” I: Museer och framtidstro (red) Beckman, Svante 
& Lennart Palmqvist, (Stockholm 2003), s. 250. 
2 Ibid. s. 253. 
3 Ibid.  
4 Ibid. s. 254. 
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Istället för att dela in i museiideal gör Göran Carlsson och Per-Uno Ågren en indelning i 

olika utställningsspråk i boken Utställningsspråk – Om utställningar för upplevelse och kunskap 

(1982). Den största skillnaden mellan Beckman och Hillströms och Carlssons och Ågrens 

indelningar är att den förra inte bara handlar om utställningarna utan även om personalen 

och den kompetens som måste finnas på ett museum, medan den senare uteslutande handlar 

om utställningarna och sätten de är ordnade på. Carlsson och Ågren gör en indelning av 

utställningsspråk i fem olika grupper som de kallar för massutställning, etikettutställning, 

temautställning, berättande utställning och totalutställning.5 Nedan försöker jag att föra ihop 

dessa båda typer av indelningar eftersom de i många avseenden liknar varandra, detta för 

att det ska bli lättare att se likheter och skillnader i indelningarna.  

 

I Beckmans och Hillströms skattkammarideal är det tingen i sig själva som är värdefulla. Deras 

autenticitet och skönhet berättigar museets existens. Betydelsen av museet beror på vilka 

föremål och kvaliteten på dessa som finns i museets samlingar.6 Den viktigaste kompetensen 

i ett skattkammarmuseum är specialisering på föremålen. Kunskapen att kunna avgöra vad 

som är äkta och vilket värde föremålet har är viktig. Konservatorer, samlare och sakexperter 

är de viktigaste rollerna i museet. Museets besökare ses som okunniga och oaktsamma men 

är accepterade som gäster.7 Carlssons och Ågrens massutställning, som liknar 

skattkammaridealet, visar ofta en samling i dess helhet och det gör att den är både 

fullständig och ostrukturerad. En utställning av denna typ finns ofta hos hembygdsmuseer 

där fullständigheten är en förutsättning för att museet över huvud taget ska finnas.8 

 

I ett museum som har arkivet som ideal är tingens funktion att dokumentera olika delar av 

verkligheten. Föremålen i sig själva har inget värde utan det är kunskapen som de förmedlar 

som är viktig. Betydelsen hos föremålen renodlas till informationsvärdet. Därmed kan 

föremålen i princip ersättas med textdokument, bilder eller kopior.9 Arkivmuseets viktigaste 

kompetens hos personalen är områdesexpertisen. Det är viktigt att kunna dokumentera 

                                                 
5 Göran Carlsson och Per-Uno Ågren, Utställningsspråk – Om utställningar för upplevelse och kunskap, (Stockholm 
1982) s. 27. 
6 Beckman & Hillström, s. 255. 
7 Ibid. s. 256-257. 
8 Carlsson & Ågren, s. 27. 
9 Beckman & Hillström, s. 255. 



 10

tingen och kunna placera dem i rätt sammanhang och veta vad de representerar. Besökaren 

är helst en forskare, men de fasta utställningarna är naturligtvis öppna för allmänheten och 

dessa besökare betraktas som klienter.10 Carlssons och Ågrens etikettutställning har ungefär 

samma förhållande till föremålen. Den sorterar in sina föremål under rubriker, exempelvis 

efter material eller tidsepok. Med etiketter ger de information om inventarienummer, 

benämning, upphovsman ursprung och så vidare. När formen utvecklas kompletteras 

rubrikerna med introduktionstexter och informationsblad.11 Även temautställningen, som 

Carlsson och Ågren skriver, om påminner i vissa delar om arkividealet. Den delar in sitt 

material efter de verksamheter, personer eller miljöer som föremålen härstammar från. De 

berättar om kyrkor, skolor, hushåll, handel, hantverk och så vidare. De kommentarer som 

finns är oftast tekniska och användningen av andra medier är oftast liten eller obefintlig.12  

 

I Beckmans och Hillströms folkhögskoleideal har tyngdpunkten flyttat från samlingarna till 

publiken. Museets övergripande funktion är folkbildning och tingen används som 

illustrationer till den kunskap som förmedlas. Samlingarna blir en verktygslåda för 

utställningarnas olika bildningsprojekt.13 I folkhögskolemuseet spelar föremålskunskapen en 

liten roll och områdeskunskapen fungerar bara som den bakgrundsförståelse som måste 

finnas för att veta vad utställningarna ska handla om och vad besökarna är intresserade av. 

Den viktigaste kompetensen finns hos museipedagogen som ska ha en förmåga att skapa 

möten, som bygger på kunskap, mellan de utställda föremålen och besökarna. I den äldre 

versionen av folkhögskoleidealet betraktades besökarna auktoritärt. De var undersåtar som 

skulle fostras efter fosterländska ramar. Den nyare versionen av folkhögskoleidealet kom 

under 1970-talet och då betraktades besökaren som medborgaren som använder museet som 

en del i sin samhällsgärning.14 Carlssons och Ågrens berättande utställning använder 

föremålen på liknande sätt. Föremålen är utgångspunkt för den historia som ska berättas. 

Historierna utgår ofta ifrån en enskild människa, en grupp eller ett samhälle och berättelsen 

är överordnad föremålen. Utställningsproducenten använder sig ofta av andra medier för att 

                                                 
10 Beckman & Hillström, s. 257. 
11 Carlsson & Ågren, s. 27. 
12 Ibid. s. 28. 
13 Beckman & Hillström, s. 255-256. 
14 Ibid. s. 257. 
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förmedla sin berättelse.15 Även i Beckmans och Hillströms teaterideal, där föremålen används 

som rekvisita, används flera olika medier för att förmedla berättelsen. Föremålens 

autenticitet och dokumentariska värde underordnas deras lämplighet för dramatisering och 

iscensättning. Föremålen saknar egenvärde och blir som leksaker i ett lekrum.16 En viktig 

kompetens i teateridealet är att hitta bra teman och kunna göra effektfulla installationer 

eftersom teateridealets besökare är konsumenter på den upplevelseindustriella marknaden.17 

I Carlssons och Ågrens totalutställning, som ligger ganska nära teateridealet, är likheterna med 

den scenografiska tekniken påfallande. Producenten utnyttjar alla medier för att berätta sin 

historia. Miljöbyggen, dioramor och bakgrundsbilder är vanliga. Alla olika komponenter 

som text, bild, färg, ljus och föremål sammanförs i en medieintegrerad utställning.18 

 

Liksom Beckman och Hillström samt Carlsson och Ågren har Gundula Adolfsson i sin bok 

Människa och objekt i smyckeskrin gjort en indelning av olika typer av utställningar, hennes 

indelning är dock något mera begränsad och består av två olika begrepp, artefaktcentrering 

och artefaktintegrering. Artefaktcentrering innebär att det som berättas om objektet är namn, 

fyndplats, ålder, materialegenskaper och så vidare.19 Ett tecken på artefaktcentrering, anser 

hon vara, förhållandet mellan antal objekt och budskap. Många utställningar använder sig 

av många föremål för att illustrera ett budskap och i de flesta fall hade budskapet kunnat 

illustreras med ett eller några få objekt. Dock påpekar hon att undersökningar visar på att 

budskap som illustrerats med ett eller några få objekt ofta uppfattas som torftiga av 

besökarna. Som exempel på artefaktcentrering lyfter hon fram en monter om 

stridsyxekulturers keramik som innehåller 29 objekt. Ett annat exempel är en monter som 

handlar om flithantverkets höjdpunkt där det visas 14 flintdolkar.20 Som motpol till 

artefaktcentreringen använder hon sig av artefaktintegrering som innebär att texterna i 

utställningen är utformade så att artefaktegenskaperna integreras i en större kontext eller 

tema som sätter in objektet i ett nytt sammanhang.21 Förutom artefaktcentrering och 

                                                 
15 Carlsson & Ågren, s. 28. 
16 Beckman & Hillström, s. 256. 
17 Ibid. s. 258. 
18 Carlsson & Ågren, s. 28. 
19 Gundula Adolfsson, Människa och objekt i smyckeskrin – en analys av arkeologiska utställningar i Sverige, (Stockholm 
1987) s. 80. 
20 Ibid. s. 87f. 
21 Ibid. s. 82. 
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artefaktintegrering menar Adolfsson att det är vanligt att texten i en utställning får större 

betydelse än bilden eller objektet. Om det inte skulle finnas någon text skulle besökaren inte 

förstå objektets innebörd. Utgångspunkten är inte i första hand objektet utan istället den 

verbala förklaringen av objektet.22 

 

Arkeologi och kunskapssyn 

Man kan med hjälp av Beckmans och Hillströms modell urskilja bestående spänningar i 

museiväsendets moderna historia. Man kan med den också iaktta hur museiideologiska 

förändringar över tid framför allt tycks innebära förskjutningar i var tyngdpunkterna läggs: 

på publiken eller föremålen, på hemmahörigheten i en lärdomskultur eller upplevelsekultur. 

Något som Beckman och Hillström inte tar upp är hur de olika idealen är kopplade till 

kunskapssyn, ett perspektiv som dock är viktigt för förståelsen av de förändringar av 

forntidsutställningar som just nu äger rum, och som den nya utställningen vid Historiska 

museet i den här uppsatsen är ett illustrativt exempel på. 

 

Arkeologen Mats Burström har i en artikel belyst hur olika kunskapssyner har styrt 

uppfattningarna om vad förmedlingen av arkeologisk kunskap går ut på.23 Inom ramen för 

en positivistisk kunskapsteori, som har dominerat vetenskapen under 1900-talet, har den 

arkeologiska vetenskapen framför allt handlat om att få fram ett så stort och tillförlitligt 

källmaterial som möjligt. Den positivistiska utgångspunkten föreställningen om att kunna nå 

en värderingsfri och objektiv kunskap om forntiden medförde en uppmärksamhet på 

områden av människans historia som kunde analyseras med hjälp av praktiska experiment 

och noggranna analyser av källmaterialet, fynden. Teknik, funktion och ekonomi hör till 

dessa. Frågor om människors tro, hopp och kärlek, som är svårare att besvara utifrån en 

positivistisk kunskapsteori, lämnades åt sidan, eftersom de inte, utifrån det positivistiska 

synsättet, kunde besvaras på ett vetenskapligt sätt. Vetenskapsidealet styrde vilka frågor 

man ställde till forntiden och vad man ansåg att man kunde veta något om.  

 

                                                 
22 Ibid. s. 61. 
23 Mats Burström, ”Kunskapssyn och arkeologisk förmedling”, Kulturmiljövård 1999:1. 
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Den positivistiska vetenskapssynen påverkade, menar Burström, arkeologernas syn på 

förmedlingen av arkeologisk kunskap. Tolkningen av forntiden betraktas som arkeologernas 

domän, inte allmänhetens. Först skaffar sig arkeologerna kunskap och sedan förmedlas den 

oftast i förenklad form till allmänheten. Det ges sällan utrymme för allmänheten att själva ta 

ställning eller komma med alternativa tolkningar. Arkeologen ikläder sig rollen som den 

undervisande folkbildaren. 

 

Det positivistiska kunskapssynen började under 1990-talet förlora sitt grepp över den 

arkeologiska kunskapsproduktionen, hävdar Burström.  En hermeneutisk kunskapssyn 

började etablera sig. Det medförde bland annat en ökad medvetenhet bland arkeologer om 

betydelsen av hur teorierna och den egna samtiden påverkar tolkningarna av forntiden. 

Medan en positivistisk kunskapssyn utgår från att sann och objektiv vetenskap om forntiden 

kan nås, menar hermeneutiken att all kunskap är tids och kulturbunden. Hermeneutiken 

förnekar att fakta över huvud taget existerar. Den påpekar istället att uttolkaren alltid har en 

aktiv roll i urskiljandet av vad som anses vara relevanta fakta. Forskaren är aldrig neutral 

utan insatt i en historisk och kulturell kontext. Olika forskare kan komma fram till olika 

resultat och bilden av forntiden förändras över tid. Insikten om att tolkningarna är 

personliga och att flera olika tolkningar kan vara riktiga har lett till ett ökat intresse för 

arkeologisk teori och arkeologihistoria. Intresset ökar också för frågor som tidigare ansågs 

ovetenskapliga. Exempel på en sådan forskning är kunskapssökandet rörande forntida 

människors föreställningsvärd, trosuppfattning och upplevelser. Arkeologer intresserar sig 

även för sammanhangets betydelse för ett objekt. Om en stenyxa hittas i exempelvis i en 

forntida grav får den en annan betydelse än om den är uppmonterad på en museivägg, 

understryker Burström. Genom en hermeneutisk kunskapssyn har forskningen närmat sig 

existentiella frågor om liv och död. Tolkningarna som görs på det arkeologiska materialet är 

beroende av vad uttolkaren tycker är centralt i den mänskliga tillvaron och vilken kunskap 

denne tycker är mest intressant.  

 

Med en hermeneutisk kunskapssyn förändras synen på vad för slags kunskap som 

forntidsutställningar skall tillhandahålla.  Arkeologernas tolkningsföreträde undermineras 

och i stället ser man det som att alla människor eller museipubliken är tolkande subjekt och 
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har frågor att ställa och svar att komma med. Målet kan vara ett samskapande där 

arkeologen berättar om grundförutsättningarna och presenterar det arkeologiska 

källmaterialet och sedan bjuds publiken in för det gemensamt ska kunna diskuteras hur 

detta kan tolkas. Detta innebär dock inte att arkeologerna frånsäger sig sin expertkompetens. 

Källmaterialet bidrar fortfarande gränser för vilka tolkningar som är möjliga och för att 

kunna urskilja detta behövs arkeologerna. Arkeologen fungerar i detta samskapande som 

samtalsledare.   

 

Beckman och Hillström talar om Arkivet som idealtypisk bestämning av ett museum. Att 

detta stämmer väl överens med tanken om att arkeologen ägnar sig åt ett arkeologiskt 

källmaterial föremålen i första hand är uppenbart. Arkivet motsvarar en positivistisk 

kunskapssyn. Vad Burströms redogörelse däremot inte identifierar är att det renodlade 

Arkividealet kring sekelskiftet 1900 inte blev särskilt långvarigt. Långvarigt blev i stället 

Folkhögskolan som ideal. Frågan är hur man skall uppfatta skillnaden. Kanske skulle man 

kunna säga att kunskapssynen i grunden inte förändrades, men att synen på publiken gjorde 

det. Museerna bekräftades både som vetenskapliga kunskapsproducenter och som publikt 

orienterade bildningsinstitutioner.  
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Bakgrund  

I bakgrunden tar jag upp vad som har hänt inom museiväsendet på det politiska planet 

sedan mitten på 1960-talet. Det finns även ett avsnitt som handlar om olika 

utställningsformer och ideal som har funnits. 

 

Idealuppställning för en utställning 1917 

Sune Ambrosiani, som de första årtiondena under 1900-talet var Intendent på Nordiska 

museet, skrev 1917 texten Museivård. Den beskriver samtidens utställningsteknik, speciellt 

den teknik som användes vid Nordiska museet. Han skiljde mellan två olika typer av 

utställningar – interiörsutställningar och monterutställningar. Interiörsutställningarnas syfte 

var att ge en helhetsbild av föremålen och dess naturliga miljö. Ambrosiani påpekade dock 

att det är sällan det går att flytta en hel miljö utan oftast får föremål från olika håll sättas ihop 

för att kunna skapa en interiör.24 I monterutställningar avsågs det att ställa ut sådant som var 

för litet för en interiör, exempelvis en möbel, en duk eller en spade. Konstföremål skulle 

ordnas kronologiskt efter stilperioder. Allmogesaker skulle ordnas geografiskt och verktyg 

efter den ordning de används och i vissa fall skulle föremålen ordnas typologiskt.25 Golvet 

skulle vara av ett material som var lätt att hålla rent och där smuts och damm inte kunde 

tränga sig ner. Enligt Ambrosiani skulle föremålen inte placeras direkt på golvet om det inte 

var interiörer som visades. Föremålen skulle istället placeras upphöjt på podier eller bord 

som gärna fick vara tygklädda.26 Juteväv eller annan väv rekommenderades som bakgrund- 

För insidan av montrarna rekommenderade han någon annan typ av finare tyg som hade 

någon lämplig färg. Bakgrunden skulle utgöras av skärmar som hade ramar av trä.27 I 

montrarna skulle varje föremål komma till sin rätt. Det fick därför inte finnas för många 

föremål i varje monter, eller på väggarna i den. Eftersom allt skulle synas tydligt fick 

ingenting kasta skuggor på angränsande föremål. Även konturerna på föremålen skulle 

synas tydligt. De viktigaste föremålen skulle ställas ut i synhöjd.  Det som ställdes ut 

nedanför en meter eller ovanför tre meter sågs inte ses av en ovan museibesökare. Besökare 

                                                 
24 Sune Ambrosiani, Museivård – kortfattade anvisningar och råd vid vården av mindre museer och privatsamlingar, 
(Stockholm 1917) s. 20. 
25 Ibid. s. 21. 
26 Ibid. s. 22. 
27 Ibid. s. 23. 



 16

uppfattade inte heller föremål som var fästa i taket. Utställningen skulle koncentreras till 

synfältet. Stora föremål, som ställdes direkt på golvet, föll utanför rekommendationen.28 

 

Basutställningen – en bakgrund 

I slutet av 1960-talet förändrades museilandskapet. Många började kräva att framförallt rika 

kulturinstitutioner skulle uppmärksamma omvärldens politiska och sociala problem som 

krig, fattigdom och rasdiskriminering. Vid ICOM:s (International Councils Of Museums)29 

generalkonferens 1971 hävdade en afrikansk delegat att museer var meningslösa och 

obehövliga för majoriteten av världens invånare och att skattepengar kunde användas på ett 

bättre sätt. I alla nationer började den offentliga finansieringen till museerna att minska. 

Situationen museerna ställdes inför var ovanlig. De var plötsligt tvungna att skaffa pengar, 

locka större publiker och förändra sina mål genom att ta hänsyn till den kulturella 

mångfalden och sin egen samhällsfunktion. Frågor som museerna var tvungna att ställa sig 

var hur de skulle vara samhällsnyttiga och vilka de egentligen riktade sig till.30  

 

Förespråkare för en förändring av utställningsmediet menade att museerna var tvungna att 

förändras eftersom massmedia och andra fritidsaktiviteter som allmänheten lockades av 

gjorde att de skulle få svårt att hävda sig. Publiken sökte sig inte längre självmant till 

museerna och eftersom deras verksamhet främst byggde på permanenta utställningar 

förlorade de många besökare i kampen mot andra nöjen. För att publiken trots allt skulle 

fortsätta besöka museerna inrättades tillfälliga utställningar som hade varierande teman och 

stod uppe under en kortare tid. De tillfälliga utställningarna gjorde att museerna återigen 

blev aktuella och massmedia skrev om dem och det ledde till att de ännu en gång fick 

kontakt med publiken.31 Syftet med de tillfälliga utställningarna var att närmare belysa ett 

historiskt skeende och presentera nya forskningsresultat och nya fynd som var 

betydelsefulla.32 

                                                 
28 Ambrosiani s. 24. 
29 ICOM är en internationell organisation för museer och de som är verksamma inom området. 
30 Ralph Appelbaum, Museum 2000 Confirmation or Challenge? ”Museer och ett kulturarv i förändring”, (red.) Per-
Uno Ågren, (Stockholm 2002) s. 166. 
31 Erik Hofrén et al., 70-talets museum – samspel, kontakt, kommunikation, (Stockholm 1970) s. 33. 
32 SOU 1965:10 Antikvitetskollegiet, (Stockholm 1965) s. 58. 
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Diskussionen om förändringens fördelar pågick ungefär samtidigt som många utställningar 

tog till sig det som SOU-betänkandena Antikvitetskollegiet från 1965 och Museerna från 1973 

skrev om. Antikvitetskollegiet menade att uttrycket permanenta utställningar var missvisande 

eftersom en utställning aldrig fick bli stillastående utan måste kompletteras med ny 

forskning och nya rön.33 När senare betänkandet Museerna kom fastslogs vad som redan 

sagts, att permanenta utställningar istället skulle kallas basutställningar eftersom en 

utställning har en begränsad livslängd. Detta berodde på att intresset hos publiken ständigt 

försköts och därför var inaktuella utställningar tvungna att bytas ut. De nya 

basutställningarna fick inte kräva för mycket resurser eftersom de skulle kunna bytas ut 

regelbundet.34  Utredningen önskade att de nya basutställningarna i första hand skulle 

ordnas med skolornas behov i åtanke och med material som knöt an till undervisningen.35 

Om de föremål som museerna visade dessutom sattes in i ett meningsfullt sammanhang 

fanns ett spontant intresse hos de flesta människor. I och med att kunskapsförmedling 

erkändes som en primär målsättning för den publikinriktade verksamheten, blev inte 

museibyggnaden längre den enda kontaktytan till publiken. Grundprincipen för den nya 

verksamheten var att museet skulle söka kontakt med allmänheten även utanför museet. 

Tidigare hade verksamheten med utställningar vid länsmuseerna mest beskådats av 

residensstadens invånare.36 Idag står vi återigen mitt uppe i en förändring av 

basutställningar. Trots vad som sades har basutställningarna varit mer eller mindre 

permanenta eftersom många av dem har stått sedan förra förändringen som skedde under 

1970-talet. 

 

Betänkandet Minne och bildning – museernas uppdrag och organisation från 1994 skriver om en 

studie som gjorts om ungdomar och museivanor. Den betonar att museibesöket måste vara 

en helhetsupplevelse. Den unga generationen har blivit van vid intryck från olika källor och 

kan snabbare ta till sig information från olika medier. Om ungdomar ska bli intresserade av 

museibesök måste museerna anpassa sig till deras sätt att se på verkligheten. Kravet blir att 

det ska vara flexibla öppettider, kombinationer av olika medier och möjlighet att utnyttja alla 

sinnen i utställningarna. Miljön på museet ska vara utformad på ett attraktivt sätt med 
                                                 
33 SOU 1965:10 s. 58. 
34 SOU 1973:5  s. 39. 
35 Ibid. s. 42. 
36 Hofrén et al., s. 39. 
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kafeterior, restauranger, bokhandlare och butiker som är väl integrerade i verksamheten. 

Studien visar också att trots annonsering och affischering så är museerna inte speciellt 

välkända. Det är svårt att nå ut med sitt budskap, därför krävs det en större professionalism 

än vad museerna uppvisade vid studiens genomförande.37 Utredningen skriver även att 

museerna är en del av samhällets kollektiva minne och att de i första hand ska användas för 

att uppnå de kulturpolitiska målen som innebär att de ska medverka till att skydda 

yttrandefriheten, möjliggöra kulturell förnyelse, arbeta för kontakt mellan människor och ta 

till vara på och levandegöra äldre tiders kultur. De kulturpolitiska målen anger även hur 

detta ska uppnås, bland annat genom decentralisering av verksamheter och 

beslutsfunktioner.38 

 

Även i denna förändring finns det både förespråkare och motståndare. I den tidigare 

omnämnda debatten som blossade upp i samband med att Historiska museet sade upp fyra 

drifts- och museitekniker och fem antikvarier som var specialiserade på järnålder och 

medeltid, förklarade chefen för Historiska museet Kristian Berg att uppsägningarna 

motiverades av att museets utställningar i fortsättningen skulle produceras externt. Han 

påpekade också och att antikvarierna inte hade den kompetens som krävdes i den nya 

inriktningen som var tänkt för museet.39 Berg ville att Statens Historiska museum skulle 

skapa en samtidsrelation och arbeta med historia som betyder något här och nu.40 Sten 

Rentzhog, som var mer kritisk till förändringen, påpekade att det var nödvändigt att 

historiesynen och samtidsdebatten förenades med respektive museums samlings- och 

kompetensområde.41 Rentzhog skrev också att han inte ifrågasatte ambitionen att göra 

samhällsrelevanta utställningar. Det han ifrågasatte var om ett statligt museum får flytta sina 

resurser till nya ämnesområden som inte har koppling till de samlingar och den kompetens 

som redan finns. Rentzhog menade att utställningen Vikingar, som skulle utrota fördomar 

och ge ny kunskap, visade sig ge en helt traditionell bild av vikingatiden. Det nya bestod i att 

föremålen klumpats ihop utan förklaringar och sammanhang.42  

                                                 
37 SOU 1994:51 Minne och bildning – museernas uppdrag och organisation, s. 104. 
38 Ibid. s. 23. 
39 Eva Bäckstedt, ”Historiska museet säger upp nio av sina anställda” Svenska dagbladet 2002-12-12. 
40 Kristian Berg, ”Vi vill skapa en samtidsrelation” Svenska Dagbladet 2002-12-22. 
41 Sten Rentzhog, ”Historiska sviker sitt uppdrag” Svenska dagbladet 2002-12-18. 
42 Sten Rentzhog, ”Kärnuppgiften försvinner i förändringen” Svenska dagbladet 2003-01-02. 
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Berg svarade med att den största skillnaden mot tidigare var att det inte längre bara var de 

egna föremålen som stod för berättelserna utan det viktiga var vad som berättas, föremålen 

får illustrera det som museet vill säga. Motivet till förändringen av framför allt Statens 

historiska museum var framför allt att samhället hade förändrats under de senaste trettio 

åren och att museet måste hitta en ny roll. Museet måste förnyas och formas till en levande 

samhällsinstitution där man arbetar med bildning, lärande, problematisering och 

kunskapsförmedling, underströk Berg. Människans historia skulle vara i fokus, men även 

uppgiften kring samlingarnas bevarande och tillgänglighet skulle uppmärksammas.43  Mats 

Burström skrev att det tidigare hade varit en självklarhet att arkeologi handlar om något som 

har förflutit. Källmaterialet har av arkeologer framställts som mer objektivt än det material 

som historiker arbetar med. Denna framställning har gjorts med hjälp av metoder som är 

inlånade från naturvetenskapen och man har försökt att uppnå naturvetenskapens status. 

Museibesökaren får lätt intrycket att tolkningarna på de arkeologiska föremålen kommer 

direkt från föremålen själva. Den arkeologiska forskningen har framstått som en 

rekonstruerad vetenskap utan några kulturella bindningar. På senare år har ett annat 

förhållningssätt börjat etableras som analyserar tidigare tolkningar och deras 

samtidsberoende, vilket innebär att samtiden är huvudsak istället för nedtystad, som den 

varit tidigare.44  

 

Utställningsformer och utställningsideal 

Hur har utställningsmediet förändrats över tid? Lennart Palmqvist har i artikeln 

Utställningskonst i förändring kortfattat beskrivit några huvuddrag i utställningsmediet under 

de senaste 150 åren.  Palmqvist urskiljer tre modeller, som han menar har styrt 

utställningsspråket på museerna, en föremålscentrerad modell, en kunskapsförmedlande modell 

och en brukarrelaterad modell.45 Den föremålscentrerade modellen försökte med hjälp av arkiv- 

och föremålsmaterial på ett neutralt sätt beskriva de faktorer som gav upphov till en 

bestämd verklighet. Tyngdpunkten i denna modell låg i mötet mellan besökaren och 

föremålen där utställaren fick stå för kunskapen och besökaren var mottagare av det utvalda 

                                                 
43 Kristian Berg, 2002-12-22. 
44 Mats Burström, ”Berg vill få oss att kritiskt reflektera” Svenska dagbladet 2002-12-31. 
45 Ibid. s. 3. 
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innehållet. Modellen som fortfarande ofta tillämpas var historiskt bunden till de ideal som 

skapades under 1800-talet och som byggde på fyra konventioner som kallades bildningsmålet, 

den kronologiska ordningen, objektiviteten samt den nationella avgränsningen.46 

 

Bildningsmålet hade sitt ursprung i romantiken under 1800-talet, då det fanns ett ideal om att 

nationen skulle bestå av bildade medborgare. Enskilda föremål kunde tolkas på många olika 

sätt och för att besökaren skulle förstå sattes texter in i tydliga visuella sammanhang. 

Utställningen skapades som en pedagogisk framställning av nationens utveckling. Det var så 

skillnaden mellan samling och utställning uppstod. Utställningen tillhörde folket och 

samlingen tillhörde forskarna. I utställningen skulle resultaten av forskningen presenteras.47  

 

Den kronologiska ordningen innebar att allt var underordnat den historiska utvecklingen. I en 

kronologisk utställning utläste besökaren automatiskt en utvecklingshistoria. Föremålen i 

den kulturhistoriska utställningen ställdes ut i förhållande till människans historia och 

användes som illustrationer till civilisationshistorien.48 

 

Objektiviteten fanns i kulturhistoriska utställningar där den mänskliga tolkningen skulle 

försöka döljas. Utställaren var osynlig och vem som stod bakom utställningen framgick inte. 

Texterna talade enbart utifrån vetenskapen och det fanns ingen som tolkade det som 

påstods. Språket i utställningen hade en retorisk dimension som satte kommunikationen 

mellan betraktaren och utställningen ur spel.49 

 

Utvecklingen hos den enskilda nationen visades i den nationella avgränsningen. Om 

internationella aspekter togs in så skedde det alltid som en jämförelse till det nationella.50 

Från 1960-talet fram till mitten av 1990-talet var den kunskapsförmedlande modellen vanlig. 

Den innebar att det i kulturhistoriska och historiska utställningar gjordes försök att 

återskapa en virtuell verklighet. Eftersom publiken var van vid TV och datorer, kunde de 

acceptera simulerade fenomen istället för riktiga, vilket gjorde att informationen om ett 

                                                 
46 Ibid. s. 4. 
47 Ibid. s. 5. 
48 Ibid. s. 4. 
49 Palmqvist 2002:1, s. 4. 
50 Ibid. s. 4f. 
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fenomen kunde ersätta upplevelsen av det. I och med detta gick en del av den unika 

förmedlingen som museer hade förlorad eftersom museernas ursprungliga idé byggde på 

insamlandet, bevarandet och utställandet av äkta föremål.51 Betydelsen av föremålen på 

museer byggde på deras material, hållbarhet, synlighet och konkreta uttryck. Verkliga 

föremål i en utställning överträffade de visuella intryck som media kunde skapa. Under 

denna period gick museer mer och mer över till att producera utställningar som var snyggt 

formgivna och som skapade och besvarade frågor, men mycket av arbetet föll också på 

besökaren eftersom de inte längre sågs som mottagare av färdig kunskap utan som aktivt 

sökande varelser. Vetenskapligheten ersattes av upplevelseinriktade utställningar som inte 

ställde så stora krav på autenticitet eller äkta föremål.52 

 

I den brukarrelaterade modellen sågs utställningen som ett medium för kommunikation 

mellan besökare och föremål. Museer med denna typ av utställningar lade ner mycket tid för 

att vara säkra på att föremålen i deras samlingar var äkta. 53 Detta för att de autentiska 

föremålen ansågs förmedla en intensitet som utgjorde verklig närvaro.54 Utställningarna 

utgick från fyra variabler som kunde varieras på olika sätt, nämligen: föremålen, 

utställningsrummet, besökaren och iscensättningen.55  

 

Politiska mål på 1970-talet  

Under 1970-talet började det talas om att det var orättvist att människor på grund av 

geografiska, utbildningsmässiga eller andra skäl var utestängda från kulturlivets aktiviteter 

och upplevelser.56 Initiativet till en ny kulturpolitik växte fram hos staten. Det var de som 

lyfte fram problemen och kom med förslag på löningar. 57De mål som satts för 

kulturpolitiken var att den skulle: 

− Arbeta för att skydda yttrandefriheten och skapa förutsättningar för att denna frihet skulle 

kunna utnyttjas. 

                                                 
51 Ibid. s. 5. 
52 Ibid. s. 5. 
53 Ibid. s. 6. 
54 Lennart Palmqvist, ”Utställningskonst – science eller fiction? I: Museer och framtidstro, (red) Beckman, Svante & 
Lennart Palmqvist, (Stockholm 2003), s. 278. 
55 Palmqvist, 2002:1, s. 6. 
56 Sven Nilsson, Kulturens vägar, (Malmö 1999) s. 314. 
57 Ibid. s. 318. 
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− Ge människor möjlighet till eget skapande och arbeta för kontakt mellan människor 

− Arbeta mot kommersialismens negativa effekter inom kulturområdet. 

− Jobba för en decentralisering av verksamheten och de beslutsfunktioner som finns inom 

kulturområdet. 

− Utformas med en större hänsyn till eftersatta gruppers58 behov och erfarenheter. 

− Göra det möjligt med en kulturell och konstnärlig förnyelse. 

− Ta till vara och levandegöra äldre tiders kultur. 

− Arbeta för ett utbyte av idéer och erfarenheter över nationsgränserna 

Det var meningen att de kulturpolitiska organen skulle dela in målen i delmål men detta 

blev aldrig av i någon större utsträckning.59 

 

                                                 
58 I sin vidaste formulering omfattar det barn, ungdomar, barnfamiljer, lågutbildade, institutionsvårdade, 
pensionärer, invandrare, handikappade och människor i glesbygd. 
59 Nilsson, s. 316. 
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Museerna 

Nedan kommer jag att redogöra för de forntidsutställningar som jag har besökt. Eftersom en 

beskrivning av varje monter skulle bli för långrandig har jag försökt att förmedla 

huvuddragen i utställningarna.  

 

Malmö Museer 1977 

Malmö Museers historia 

Lokalerna där Malmö Museer är belägna var från början ett gammalt slott vars tidigaste 

rötter fanns under 1430-talet. Efter det byggdes det ut etappvis av olika kungar och det var 

inte förrän 1542 som sista utbyggnaden var klar och slottet fick den storlek som det har 

idag.60 Malmö Museer grundades 184261 men det var först den 28 maj 1932 som museet 

invigdes i sina nuvarande lokaler i slottet. Längs borggårdens övriga tre sidor byggdes 

samtidigt nya moderna och ändamålsenliga museibyggnader. Idag är salarna i slottet 

inredda med målningar och möbler i renässans- och barockstil. Detta för att ge besökarna en 

bild av hur slottet kan ha sett ut under 15- och 1600-talet.62  

 
Beskrivning av forntidsutställningen på Malmö Museer 

Malmö Museers forntidsutställning är producerad 1977 och finns 

på museets andra våning. Lokalen är ganska långsmal och består 

av två rum. Förutom forntiden har museet även utställningar 

med bland annat levande djur och konst. Själva 

forntidsutställningen är indelad i Äldre stenålder 11000-8000 f.Kr, 

Mellanstenålder 8000-4200 f.Kr, Yngre stenålder 4200-1500 f.Kr, 

Bronsålder 1500-500 f.Kr och Järnålder 500 f.Kr-400 e.Kr. En stor del 

av utställningen består av en enda lång monter. Det finns några 

mindre montrar också, men det mesta av det som visas finns i 

den långa montern. De flesta montrarna börjar på ungefär en 

                                                 
60http://www.malmo.se/kultur/malmomuseer/ommalmosmuseer/slottetmalmohus/historienomettslott.4.33aee30d
103b8f15916800076219.html (Hämtat 2006-06-03)  
61http://www.malmo.se/kultur/malmomuseer/utstallningarocharrangemang/basutstallningar.4.33aee30d103b8f15
916800075874.html (Hämtat 2006-06-03) 
62http://www.malmo.se/kultur/malmomuseer/ommalmosmuseer/slottetmalmohus/historienomettslott.4.33aee30d
103b8f15916800076219.html (Hämtat 2006-06-03) 

Fig. 1
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meters höjd.  

Delen som behandlar Äldre stenåldern visar genom stenfynd att människorna var renjägare. 

För att förtydliga detta hänger ett renhorn ner från taket i en av montrarna. I anslutning till 

föremålen finns en text som säger vad varje sak är och var den har hittats. 

 

Mellanstenåldern är uppdelad i tre olika 

tidsperioder men de sitter ihop i samma 

monter så det finns ingen tydlig 

avgränsning mellan dem. Montern 

innehåller många föremål av ben och horn. 

Det finns även fiskeredskap som mjärdar, 

metkrokar och harpuner. Ett tuggummi av 

kåda och en kärrsköldpadda finns också, 

men denna typ av föremål förekommer 

bara en gång till skillnad från yxor, harpuner och spjutspetsar som finns i stort sett 

genomgående i utställningen. Föremålen är indelade i grupper efter föremålstyp, men även 

efter fyndplats.  I botten på montrarna finns juteväv i antingen brunt, grönt eller ljusgrönt. I 

de två inledande tiderna är väven brun. 

 

I delen om yngre stenåldern byter juteväven färg till grön. Yngre stenåldern visar en yxa med 

rekonstruerat skaft. Det visas även modeller av olika saker, bland annat av en människa som 

sitter och håller på med något hantverk i sten. Hon tillverkar antagligen en yxa. 

 

I ett hörn precis i övergången till nästa rum finns en exteriör (en fasad) till ett hus uppbyggt. 

Utanför huset består golvet av sand och lite halm. I olika högar ligger pinnar och ben. I en 

kruka finns hasselnötter och bredvid dem finns stenar för att krossa dem med. I ett annat 

kärl finns säd och bredvid kärlet en sten med en grop i. I gropen ligger säd och en mindre 

sten för att krossa den med. Det finns även en kruka med lera i och början på en ny kruka. På 

väggen hänger en and och en uppspänd räv. Vid hörnet av huset ligger stenyxor och bitar av 

flinta. Antagligen är de till för någon form av vapentillverkning. En mindre modell av huset 

hänger i främre delen av montern.  

 Fig. 2 
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I en vanlig monter finns stridsyxor som är av sten men liknar metallyxor till formen. På 

botten ligger en mängd stenyxor. Det finns även krukskärvor, skivyxor, borr, skrapor och en 

kopparyxa. På väggen finns boskap ritade. Fortsättningsvis finns bland annat en modell av 

en kvinna som gör krukor, sänke till fiskenät, leksaker och metkrokar som är lite mindre än 

de som visades tidigare. Även nu är föremålen uppradade i små grupper med text under 

som säger vad det är, vad det använts till och var det har hittats. Det finns en modell av en 

dös63. Den ena halvan avser att visa hur man antar att dösen ursprungligen har sett ut. Den 

andra halvan visar hur lämningen ser ut idag. I anslutning till modellen visas olika 

offerföremål. Ovanför modellen av dösen finns en karta och bilder på dösar. 

 

Genomgående för hela yngre stenåldern och även för resten av utställningen är att allt ligger 

fint uppradat. Fynd från olika boplatser visas och de är hela tiden de samma, yxor, 

stridsyxor, krukor etcetera. En del fyndplatser har mer andra mindre, men det är hela tiden 

vanliga stenåldersföremål. I en monter finns en ställning där fisk torkas. Fisken sitter 

uppspänd med pinnar genom sig. Längre bort i montern finns slipstenar vilket inte 

förekommit tidigare. 

 

I nästa del som handlar om bronsåldern är säckväven ljusgrön men det finns en övergång då 

både ljusgrön och mörkgrön används. Den ljusgröna används då i botten och den mörkgröna 

på podierna som finns i montern. I övergångsdelen förekommer både brons- och 

stenföremål. Bronsföremål har förekommit tidigare i utställningen men i övergången ökar de 

i omfattning. I montern finns bland annat dräktsmycken, en dolk, rakkniv och en bälteshake 

av brons. När övergången är slut och utställningen bara handlar om bronsåldern finns det 

bland annat bronssvärd, rakkniv, dolk, dräktspännen och armringar. På väggen finns en text 

och en bild av en stenkista, dock är föremålen som visats inte från en grav. 

 

I en monter i mitten av rummet finns en människoskalle och lite ben från en grav som hittats 

i Fosie. Två montrar är infällda i väggen och visar modeller på en stendös respektive 

                                                 
63 En typ av grav. 
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gånggrift64. En karta på väggen visar var i Sverige de finns. Texten berättar om hur gravarna 

byggdes, hur de såg ut och vilka som blev begravda i dem. 

 

Fortsättningen av den långa montern visar uppradade krukor som är från brandgravar65. 

En modell, antagligen i naturlig storlek, visar hur en urnegrav ser ut. Bilder visar gjutning av 

holkyxor. Föremål som visas fortsättningsvis är till exempel en bit av en gjutfrom och 

föremål av ben och sten som pilspetsar och skrapor. En sak som bara förekommer en gång är 

en skalle av ett slaktat svin. Det finns även stora krukor, så kallade förrådskärl. En modell 

visar hur en flintgruva såg ut. För första gången visas nu en bit av ett silkärl. Annat som 

finns är till exempel bronsföremål, som dräktspännen, pincetter och knivar. På väggen finns 

målade bilder av hällristningar. 

 

Sista delen av utställningen handlar om järnåldern. Även här är väven i botten av montern 

ljusgrön. I denna del av utställningen visas deglar som användes vid tillverkning av olika 

metallföremål. I montern finns en modell av en järnåldersboplats. Annars är det återigen 

krukor, pilspetsar, spännen och halsband som visas. På väggarna finns bilder från 

utgrävningar. Nytt är att det även finns spinntrissor, järnslagg, sax eller sisare, som det 

kallades på järnåldern, kroknyckel, betsel till hästar, brynen och andra järnföremål. Många 

av dessa liknar dem vi har idag. Kroknyckeln är vad vi idag ser som en vanlig hasp.  

 

Huvudtexterna i de olika monterdelarna ser hela tiden likadana ut. Vid varje tidsepok finns 

en text som är vinröd till färgen. Överskriften är namnet och årtalen för den aktuella tiden. 

Alla dessa texter använder sig av samma rubriker: Klimatet i Skåne, naturen, människorna, 

bostäderna, maten, kläderna, religionen, gravarna och tekniken. 

 

Malmö Museers pedagogiska material 

Det pedagogiska materialet som användes på Malmö Museer när utställningen var ny hade 

direkta frågor med bestämda svar. Frågorna var exempelvis vad åt man? Vilka redskap kan 

du hitta som använts till fiske? Vilket husdjur hade människorna redan nu? En del av svaren 

                                                 
64 Stendös och gånggrift är två olika typer av gravar. 
65 En brandgrav innebär att kropparna har blivit brända och sedan placerats i en kruka. Ungefär som att askan 
från dem som blir kremerade i vår tid läggs i en urna. 
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Fig. 3

återfinns i utställningstexterna och andra kunde barnen hitta bland föremålen i montrarna. 

Det finns även små korsord som barnen kunde lösa genom att titta i en bestämd monter. 

Ibland uppmanas de också att rita bestämda föremål. Längst bak i häftet finns svaren på alla 

frågorna.66 

 

Nationalmuseum i Köpenhamn 1972 med tillägg 1988 och 1995  

Historien om Nationalmuseum i Köpenhamn 

Nationalmuseums äldsta rötter sträcker sig tillbaka ända till 1650. Då grundades den 

kungliga konstkammaren med bland annat konsthantverk, etnografiska föremål och vapen. 

Fram till 1781 fanns det kungliga mynt- och medaljkabinettet på Rosenborgs slott, men då 

flyttades det över till museet och är än idag en av deras utgångspunkter. En av museets 

viktigaste samlingar är knutna till upprättelsen av en kommission som hade till syfte att 

bevara forntidsberättelser. Ett museum vid namn Oldnordisk museum öppnade 1819, detta 

museum blev senare nationalmuseum. En av kommissionens medlemmar skapade ordning i 

samlingarna genom att dela upp materialet efter sten-, brons- och järnålder, vilket används 

ännu idag när arkeologiskt material kategoriseras. 1892 fick samlingarna namnet 

Nationalmuseum.67 

 

Beskrivning av Nationalmuseum forntidsutställning 

Utställningen på Nationalmuseum i Köpenhamn är 

väldigt stor och ligger inrymd på museets 

bottenvåning. Den består av mellan 20 och 25 rum och 

är precis som utställningen på Malmö Museer indelad 

efter stenålder, bronsålder och järnålder. Indelningen 

under varje period skiljer sig dock lite och även årtalen 

är lite annorlunda. Detta kan bero på att när de olika 

åldrarna kommer till olika platser varierar. Montrarna 

                                                 
66 Unn Görman och Ingeborg Roth, Forntiden - Studiebesök för åk 3 augusti 1978. Nu för tiden använder sig inte 
museet av detta material längre utan de har ett nytt som fungerar lite som workshops eller lektioner som barnen 
får gå på ett antal gånger. Under dessa får de gå på upptäcktsfärd genom museet och höra historierna bakom 
fynden. Barnen får även besöka museets verkstäder och laboratorier, men de får också besöka andra museer och 
vara med på en arkeologisk utgrävning. Juniorklubbar Malmö Museer (folder från museet). 
67 http://www.natmus.dk/sw5061.asp 
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är placerade en bit ovanför golvet, ungefär en meter. Om det rör sig om stora föremål som 

vikingaskepp eller vagnar är dessa endast upphöjda cirka två decimeter. 

 

De två första rummen i stenåldersdelen 

behandlar Jägarstenåldern. Rummen är 

målade i mossgrönt. Ovanför en del 

montrar finns en tidslinje som visar vilken 

tid som beskrivs i respektive monter. 

Montrarna är tematiskt indelade och 

beskriver till exempel tundran och renen 

eller älgen och bisonoxen. I dessa montrar 

finns föremål som knyter an till det 

aktuella temat. Det är ofta spjut, yxor och knivar som förekommer i temana. I mitten av 

rummet finns ett stort skelett av en uroxe uppställt. På glaset till montern sitter transparent 

färgad plast, som visar hur stor och vilken form uroxen hade i levande tillstånd. Den såg ut 

ungefär som en ko, fast större. På golvet av montern ligger olika ben som använts till 

redskap. Bilder visar vart benen har suttit och en text berättar vilket redskap respektive ben 

har använts till. 

 

Två andra montrar handlar om bostad och flinttillverkning respektive ben och horn. Av ben 

tillverkades mejslar, knivar och nålar och av horn yxor. En monter visar konst och i den finns 

hornföremål som har vackra mönster utsirade. Tänder från ren användes till smycken. 

 

Andra monterteman är boplatser och hantverk, en grav samt jakt, fångst, fiske och 

insamling. I den finns en yxa med autentiskt skaft, snäckor, ben, knivar, pilspetsar och 

yxhuvuden. Nästa monter behandlar jakt och fångstplatser. Här finns en åra, en yxa med 

skaft, harpunspetsar, fiskekorkar och ett kranium från en vildkatt med märken av flåning.  

 

Nästa del som behandlar bondestenåldern visar bland annat två montrar som det är krukor i, 

dessa är relativt hela. Ovanför montrarna finns illustrationer och generella texter med fakta 

om tillverkningssätt, medan texterna i montrarna handlar mer om de aktuella föremålen. 

Fig. 4 
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En stor välvd monter visar en 

gravkammare. Här ligger ben, krukor, 

yxor, pilar med mera huller om buller. 

Bakgrunden ser ur att vara av sten och i 

mitten syns utgången från graven. En 

annan stor välvd monter visar en 

offerplats vid en strandkant. Krukor, yxor, 

pilar med mera trängs på stranden. 

Stranden består av sand och en vasskant 

innan väggen med en bild på en sjö kommer. I två andra vanliga montrar hänger 

bärnstenshalsband likt hängmattor, även dessa är offergåvor. 

 

Nästa del kallas ett land i förvandling och är den sista delen om stenåldern. En monter i 

rummet visar metallhandel och i den finns bronsyxor, kvinnosmycken och huggvapen. Detta 

rum behandlar övergången mellan sten- och bronsålder. Bronsföremål börjar komma in 

bland fynden. 

 

I delen som handlar om bronsåldern finns solvagnen68 i en monter. Denna kan man som 

besökare se från olika håll. Antagligen för att ena sidan av den runda plattan, som finns på 

vagnen, är av guld och andra sidan är av brons. Solvagnen har kopplats samman med riter i 

en solreligion. I ett annat rum på ena väggen finns ett stort fotografi med hällristningar och 

en stor monter i mitten visar en modell av ett bronsåldershus. För att visa hur det ser ut inuti 

huset är halva taket borttaget. Runtomkring i rummet finns stenar med hällristningar 

uppställda, en del av dem står som i en trappa. Det finns även smycken och kläder och en 

kvinnograv i en ekkista. I ett annat rum finns fyra kistor med välbevarade skelett med kläder 

och gravgåvor. I ett rum visas bronsålderns offergåvor. Gåvorna består av sköldar, smycken 

och saker som ansågs värdefulla. Bland offerfynden finns även stora bronslurar. Dessa 

användes som instrument.  

                                                 
68”Solvagnen från Trundholms mosse i Holbæks amt på norra Själland hittades 1902 vid plöjning. Bronsskivan är 
guldbelagd på ena sidan, hästen är av hålstöpt brons. Spiralornamentiken visar att vagnen är tillverkad i 
Sydskandinavien under den äldre bronsåldern; den förbinds med riter i en solreligion.” Hämtat från www.ne.se 

Fig. 5 
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Järnåldern är indelad i fyra olika perioder; järnålder, romersk järnålder, germansk järnålder och 

vikingatid. I denna del börjar det fattas saker i montrarna texterna sitter konstigt placerade 

och lampor är trasiga. Att det fattas saker kan bero på att utställningen snart ska plockas ner 

och att arbetet redan har börjat. Jag var dock där i mitten av november och den skulle 

stängas första januari. 

 

I delen som handlar om romersk järnålder börjar glasföremål att dyka upp. En monter visar en 

stormannagrav och den innehåller i princip allt som en människa kan tänkas ha behövt 

under den tiden. Ett rum visar ett vikingaskepp. Metallstänger visar formen för skeppet och 

rester av ett skepp sitter lite här och var. 

 

I delen om germansk järnålder visas en modell av ett järnåldershus, den påminner om 

modellen som tidigare fanns av bronsåldershuset. Även här har takets lyfts av på halva huset 

för att besökare ska ha en chans att få se hur det kan tänkas ha sett ut inuti. I en monter 

ligger bland annat verktyg, exempelvis visas en hovtång och den ser ut som dagens bara att 

den ser lite klumpigare ut. I rummet innanför, som kallas Gyllene tider, finns en massa 

guldföremål, ringar, halsband, mynt, halsringar, berlocker och två lurar. Dessa ligger 

uppradade i små grupper med föremål av samma typ. Ringarna liknar de ringar med stora 

stenar som finns idag. 

 

Vikingatiden visar bland annat kläder och rekonstruktioner av kläder. De rekonstruerade 

kläderna sitter på ”provdockor” helt utan någon monter omkring sig. De kläder som är 

original är inglasade.  I sista rummet i utställningen står det en mängd runstenar. Golvet är 

av sten och runstenarna står i små lådor på ett underlag av grus. Rummet är stilrent och 

genom dörrar och fönster kommer mycket dagsljus in.  

 

Genomgående för utställningen är att fyndplatsen för föremålen oftast inte är så viktigt utan 

det viktiga ligger i hur de har använts och eventuellt hur de har tillverkats.  Texterna som 

finns i montrarna är informativa medan föremålen är illustrativa, det vill säga alla kranier, 

yxor, krokar och så vidare visas inte utan bara några stycken. Rummen är indelade tematiskt 
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men även montrarna innehåller ett tema. Montrarna kan handla om exempelvis lantbruket, 

hushållningen och handel med brons. 

 

Den nya utställningen som planeras 

Av materialet som jag har fått tillgång till verkar det som att Nationalmuseums nya 

utställning kommer att vara kronologisk. Varje ålder kommer att finnas med och under 

denna kommer det finnas olika teman. Även om Danmark kommer vara i centrum så verkar 

det som att det åtminstone i de senare delarna av utställningen kommer att ske utblickar vid 

olika perioders slut. Utblickar kommer att se på hur det såg ut på andra ställen i världen 

under den aktuella tiden. Det verkar vara en ganska intressant aspekt eftersom utvecklingen 

i olika länder har sett lite olika ut. Fortfarande verkar det dock som att föremålen, deras 

tillkomst, den ekonomiska situationen, handeln etcetera fortfarande kommer att stå i 

centrum. Utställningen verkar även i tematiken vara ganska lik den som Nationalmuseum 

nu har rivit, men det är svårt att säga eftersom jag bara har fått tillgång till ett manus, som 

antagligen har kommit till på ett ganska tidigt stadium i planerandet. Därför kan jag inte 

heller säga något om hur utställningen kommer att gestaltas.69  

 

                                                 
69 Materialet om den nya utställningen fick jag mailat till mig från Nationalmuseum i Köpenhamn den 11 
november 2005. 
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Historiska museet 2005   

Historiska museets historik 

Museets historia startar 1847 då det blev en central, öppen och systematiskt ordnad samling 

som var öppen för allmänheten. Det ordnades efter dansk förebild och fick snart 

internationellt anseende. Under århundraden hade samlingarna förvarats i olika utrymmen, 

på bland annat Stockholms slott, Kungahuset på Riddarholmen och från 1866 fanns de på 

bottenvåningen på Nationalmuseum. När nya byggnader som skulle ligga på Östermalm 

planerades skulle dessa vara lämpliga för att visa moderna museitekniska principer. De 

skulle vara rymliga och överskådliga för allmänheten och samlingarna skulle vara 

tillgängliga för forskare och studenter. Det skulle även finnas magasin för material som inte 

var i bruk för tillfället. Andra världskriget satte stopp för de omedelbara planerna eftersom 

samlingarna evakuerades och det blev brist på pengar. 1943 togs de nya 

utställningslokalerna i bruk och i dessa ställdes föremålen ut provisoriskt och ofta ganska 

experimentellt. Tio år senare 1953 hade de ursprungliga planerna ännu inte kunnat 

förverkligas. Ordnandet av studiesamlingarna hade bara hunnit påbörjas, däremot hade de 

provisoriska uppställningarna från 1943 börjat ersättas med permanent ordnade salar som 

allmänheten kunde besöka. Statens historiska museum fick en uppmärksammad plats ur 

museiteknisk synpunkt tack vara den provisoriska uppställningen och för den etappvis 

genomförda permanenta inredningen. Museet kunde i viss mån arbeta experimentellt och 

som förebild på det museitekniska området.70 

 

Museets egna ord om utställningen 

Historiska museet själva säger att deras nya forntidsutställning handlar om de villkor som 

människor levde efter, deras relationer till andra och deras kunskap om världen. Frågor om 

värderingar, livsstilar och ideal lyfts fram, med det handlar också om människornas 

identiteter, föreställningar och tankar. Exempelvis handlar den om hur de döda begravdes, 

hur samhället strukturerades, vem som bestämde och om hur relationen mellan män och 

kvinnor såg ut. Människan ska vara de centrala i utställningen.71  

 

                                                 
70 Svensk uppslagsbok band 27, (Malmö 1958) s. 252f. 
71 Forntider: En lärarhandledning från Historiska museet, 2005, s. 5. 
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Beskrivning av Historiska museets forntidsutställning 

 Utställningen Forntider som jag var och tittade på ligger på bottenvåningen i 

de lokaler på Narvavägen i Stockholm där museet idag är beläget. 

Utställningen ligger i en väldigt långsmal lokal och är del ett av två. Del två 

kommer att vara färdig hösten 2006. 

 

I varje rum, utom det första, speglas enskilda eller flera personers livsöden 

och historien sträcker sig från stenåldern fram till järnåldern. Första rummet 

är ett introduktionsrum där en film visar de livsöden och de människor som 

de övriga rummen kommer att handla om. Filmen visas på två dukar, den 

ena har engelsk text och den andra svensk. 

 

Första rummet handlar om Bäckaskogskvinnan, som har hittats sittande i en 

grav. Till en början trodde arkeologer att det var en man eftersom 

gravgåvorna ansågs som typiskt manliga. Första delen av rummet är 

cirkelformat likt ett indiantält. Längs två sidor finns montrar som är placerade ungefär en 

meter ovanför golvet, det är en höjd som gäller nästan genomgående för utställningen, men 

några undantag finns. Ena sidans montrar innehåller pilspetsar, benmejslar och ett huvud av 

Bäckaskogskvinnan så som hon antas ha sett ut. I montrarna längs andra sidan återfinns 

flintskärvor, benyxor, harpuner och en dolk. Föremålen ligger väldigt ensamma i montrarna, 

vilket gör att de inte skymmer varandra. Nedre delen av montrarna eller sockeln består av 

vågrätt liggande pinnar som vävts samman för att bilda en vägg. Mitt på golvet finns en eld 

projicerad. Golvet består av en brun heltäckningsmatta som antagligen ska likna jord. I andra 

delen av rummet, som är mer utformat som en skog, finns skelettet av Bäckaskogskvinnan. 

På väggen finns en skymningsbild med en hjort projicerad. Från taket hänger spjut som är 

riktade mot bilden på hjorten. I övergången till nästa rum finns pinnar hopbundna så att de 

liknar trädstammar. De kastar skuggor över golvet och ger besökaren en känsla av att 

befinna sig i en skog. Stammarna fungerar även som avgränsare till nästa rum. 

 

I andra rummet, som handlar om den gamle och barnet från Skateholm, är golvet av sand. 

Sanden sitter fast som på ett sandpapper. Längs väggarna på långsidorna ligger stenar och 

Fig. 6
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på ena sidan finns en svartvit strandbild med några stenar ute i vattnet. Stenarna på golvet 

fungerar som en övergång från rummet till bilden. På väggen mitt emot finns en skogsbild 

med en tjärn eller vattendrag. Mitt i rummet finns en grav där det ligger två skelett i 

fosterställning. Bland stenarna på golvet ligger en kanot och i en inglasad monter ligger en 

liten mjärde. I små montrar runt väggarna, dessa är ungefär en halv meter från golvet, finns 

yxor av flinta med olika former, krukskärvor, pilspetsar och andra flintföremål. Längs ena 

kortsidan finns bilder från filmen som visades i introduktionsrummet. Bilderna går i de 

flesta fall ända uppifrån taket och ner till golvet. Längs denna vägg finns också harpuner och 

fiskekorkar. En del av dessa hänger i fiskelinor och resten ligger ner. 

 

Det tredje rummet handlar om folket från Rössberga. Golvet är en grön heltäckningsmatta 

som ska likna gräs. Bilden på väggen är en ängsbild. Precis i början av rummet finns 

ingången till en grav och inne i graven visas en svartvit och ganska kornig film. Där finns 

även två montrar inbyggda i väggen och de visar benrester. I den ena ligger de huller om 

buller och i den andra ligger de mer uppradade. Benen i montrarna uppvisar olika 

sjukdomar som människorna led av. Ute i rummet visas yxor och krukor i olika montrar. 

Rummet övergår sedan i en smal passage innan nästa rum kommer. 

 

I det fjärde rummet, som handlar om 

hövdingen från Hasslöv och kvinnan från 

Stora Köpinge, är golvet återigen av sand. 

Denna gång är det dock mönstrat med 

hällristningar. Ena väggen är lite välvd och 

på den visas det en film med en soluppgång 

över vattnet. I bakgrunden går en ljudslinga 

med vågbrus. En monter i rummet visar 

hästdekorationer och en illustration visar var på hästen de ska sitta. En annan monter visar 

en mängd gravurnor och vad som har hittats i dem. I anslutning till varje urna finns en 

siluett av en person. Andra montrar visar bland annat svärd, smycken och bältesspännen. 

 

Fig.7
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Det femte rummet handlar om mantelmannen från Gerum och barnen från Bankälla. Golvet 

är en blågrön och brun heltäckningsmatta som ska symbolisera sumpmark eftersom 

föremålen som finns placerade i rummet har hittats i en mosse. I en monter finns delar av en 

mantel, som är Sveriges äldsta bevarade klädesplagg. En annan monter visar en 

rekonstruktionen av samma mantel. En väggfast monter visar bland annat gravurnor med 

brända ben, bronsurnor och småsaker som spännen, synålar av järn och en rakkniv. 

 

I det sjätte rummet är golvet återigen sandpappersliknande. Rummet handlar om mannen 

från Öremölla och kvinnan från Gårdlösa och visar vad som var populärt hos överklassen 

vid den aktuella tiden. Många av sakerna kommer från, eller är inspirerade av, Romarriket. 

Montrarna visar saker av guld, järn, glas och brons. I rummet finns två gravar med en man 

och en kvinna. Mannen är kremerad och kvinnan har en vanlig grav. I kvinnans grav fanns 

bland annat en kruka, spännen och pärlor och i mannens finns ett glas och en sil. I rummet 

finns även en runsten och på väggen bakom den finns bårder med bokstäver från olika 

alfabet tryckta.  

 

I det sjunde rummet berättas det om männen från Kvissleby och Krankmårtenhögen. På ena 

väggen visas en film med ett vattenfall. Vattenfallet går sedan över i en bäck som finns 

avbildad på golvet. Den är målad på plexiglas, eller något liknande, och under glaset finns 

ljus som ska skapa känslan av rinnande vatten, bäcken rinner sedan ut i en bild med lugnare 

vatten. Den finns placerad mitt emot vattenfallet på andra sidan rummet. I rummet finns en 

kungagrav som består av en urna och en fattigmansgrav som visas i form av stenar, horn och 

käkar från djur.  

 

Det åttonde och sista rummet handlar om godsherren från Vendel och den aristokratiska 

kvinnan från Köpingsvik. Rummet skapar en känsla av ett hem. En monter är uppbyggd 

som en eldstad. I bakgrunden brinner en eld och från taket hänger kedjor och krokar och på 

golvet finns en järnkittel och något som liknar små räfsor eller krattor. I rummet finns fyra 

pelare som antagligen finns där för att det ska likna ett hus från järnåldern. I olika montrar 

runt om i rummet finns bland annat ett spel som liknar ett schackbräde, glasföremål, en 

stridshjälm, svärd och så vidare. I kvinnograven har det hittats skruvar, pärlor, halsband, 
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nycklar, kammar, glaskrus och glasskärvor. Dessa är lagda i en låda med små fack. I 

bakgrunden går ett ljudspår där någon hostar och spelar på ett stränginstrument. Vid en 

vägg står det en tron och bakom den finns det en hästsiluett av ståltråd och på den finns ett 

betsel. På ena väggen finns sköldar. De är av trä med inslag av metall. Trädelarna ser nya ut 

medan metalldelarna antagligen är gamla.  

 

Historiska museets pedagogiska material 

Innan besöket rekommenderar Historiska museet att läraren först ska göra ett urval bland de 

livsöden och föremål som förekommer i utställningen. Som föreberedelse för eleverna 

fungerar den undervisning om forntiden som de får i skolan. Eleverna kan även via 

Historiska museets hemsida bekanta sig närmare med personerna bakom livsödena. Sedan 

kan de tillsammans diskutera och komma på frågor som de skulle vilja ställa till personerna 

som figurerar i utställningen. I häftet med information som läraren fått tidigare finns frågor 

som kan diskuteras i anslutning till varje livsöde.72 Oftast finns det flera svar på frågorna 

som i de flesta fall knyter an till föremålen. På många av frågorna finns det inga bestämda 

svar utan barnen ska få diskutera och säga vad de tror. Frågorna är exempelvis vad finns det 

för manliga och kvinnliga föremål? Vilka manliga och kvinnliga yrken finns det? I en grav 

med benrester som uppvisar olika sjukdomar som personerna bar på finns frågor som 

känner du igen några sjukdomsnamn? Dör man av dessa sjukdomar även idag?73  

                                                 
72 Ibid. Se sidorna 5ff. 
73 Ibid. 
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Analys  

I analysen kommer jag inledningsvis att jämföra de olika utställningarna på ett övergripande 

plan. Sedan kommer jag att gå in i varje utställning och titta på dem utifrån vilken roll 

föremålen har, vilken roll besökaren har, vilka berättelser som utställningarna förmedlar och 

vilken kunskapssyn som finns i respektive utställning. 

 

Jämförelse mellan museerna  

I Malmö är föremålen uppdelade kronologiskt och efter fyndplats. Ofta ligger det olika 

grupper med föremål och det som skiljer dem åt är var de hade hittats. Allt är placerat i 

montrar med juteväv i botten. Golvet i montrarna är ca en meter över det verkliga golvet. I 

montrarna där interiörer är uppbyggda är istället golvet ca en decimeter ovanför det verkliga 

golvet.  

 

På Nationalmuseum i Köpenhamn är också uppdelningen kronologisk men även tematisk. 

Montrarna liknar dem i Malmö, men en del av montrarna är inbyggda i väggen. I varje 

monter beskrivs en viss syssla, exempelvis jakt, fiske, konst, hantverk eller liknande. Här är 

det istället rummen som utgör kronologin. Varje rum (ibland flera) behandlar en tidsperiod 

och i rummet beskrivs det som finns i montrarna utifrån teman. I montrarna i Köpenhamn 

finns även mer miljöer som passar in till temat. När depåfynd visas, ligger föremålen på en 

strand med vass och sand och bakgrunden utgörs av en sjö. De flesta montrarna i 

Köpenhamn är dock inte uppbyggda som minimiljöer utan de beskriver ett tema genom 

föremål, text och bilder eller illustrationer. Föremålen ligger inte på juteväv utan det är andra 

anordningar i form av upphängningar och hyllor.  När det är miljöer ligger de bland gräs, 

sand eller vad som passar till temat.  

 

På Historiska museet beskrivs åtta livsöden. Dessa är indelade kronologiskt så stenålder 

ligger först och järnålder sist. Utställningen består dels av montrar, liknande dem som finns 

på Nationalmuseum i Köpenhamn och Malmö Museer. Det finns dock inga miljöer inuti 

montrarna utan de är för det mesta enfärgade med hyllor och upphängningsanordningar. 

Här är det istället hela rummet utgör en miljö. Det är inte några direkt några 

rekonstruktioner utan snarare illustrationer, eftersom miljöerna inte är så verklighetstrogna 
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att besökarna ska tro att det är så det såg ut. Sista rummet som är ett livsöde från järnåldern 

är uppbyggt som interiören på ett hus, den är dock inte detaljerat utan mer som en kuliss. 

Rummen skapar känslan av att befinna sig i träsk, på ängar eller i skogen, detta görs med 

hjälp av bilder, mattor och färger som smälter ihop med varandra. Det finns även kontakt 

mellan de olika delarna i rummet. Utställningen kan dock inte beskrivas som en 

upplevelseutställning eftersom man som besökare inte deltar aktivt i något. Skillnaden mot 

de andra museerna där rummen bara är vanliga rum är att varje rums miljö är mer 

utarbetad. På de båda andra museerna är det istället montrarna och vad som finns i dem som 

är det centrala. Det finns dock ett undantag på Malmö Museer där det på en vägg finns en 

grav i genomskärning. I genomskärningen finns förutom graven längst ner, vanliga moderna 

flaskor och burkar i de högre jordlagren. Detta bidrar till att det blir lite miljö i rummet och 

inte bara det som visas i den långa väggfasta montern. 

 

Artefakternas roll i utställningarna 

Artefakternas betydelse i utställningarna varierar även om alla utställningar naturligtvis ser 

sina föremål som värdefulla. Sättet föremålens betydelse varierar på är beroende av vilken 

fokusering föremålen får i utställningen. Om det är föremålen som är viktiga eller om det är 

berättelsen som de kan förmedla som är intressant.  

 

Malmö Museers utställning är en utställning som i huvudsak håller sig till Beckmans och 

Hillströms arkivideal, men det finns inslag av folkhögskoleideal i den. Att utställningen passar 

in under arkividealet beror på att informationen som ges om föremålen är var de har hittats 

och vilken tid de hör hemma i. Föremålen ligger uppradade kronologiskt men även efter 

fyndplats. I en grupp föremål som visas kan det finnas yxor, pilspetsar och fiskekrokar. En 

liten bit längre fram ligger det återigen yxor, pilspetsar och fiskekrokar. För en oskolad 

besökare ser dessa föremål i stort sett likadana ut, men skyltarna meddelar att den ena 

gruppen föremål kommer från en plats och den andra gruppens föremål kommer från en 

annan. Även tidpunkten för föremålens användning kan variera något.  

 

Utställningen på Malmö Museer kan även ses som en artefaktcentrerad utställning vilket 

innebär att det som berättas om objektet är namn, fyndplats, ålder, materialegenskaper och 
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så vidare. Det är precis vad de gör på Malmö Museer, materialegenskaper saknas men 

annars stämmer det ganska bra. Carlssons och Ågrens etikettutställning går däremot lite 

längre, även om det finns drag av den också i utställningen. En etikettutställning sorterar in 

sina föremål efter material och tidsepok. Med etiketter ges information om 

inventarienummer, benämning, upphovsman och ursprung. I Malmö Museers utställning 

finns det information om ursprung, material och tidsepok, däremot har de utelämnat 

uppgifter som inventarienummer. Det går dock att se drag från både arkividealet, 

artefaktcentreringen och etikettutställningen vad det gäller organiseringen av föremålen i 

utställningen. Föremålen är alltså indelade i olika kategorier som inte beror på vad de 

använts till utan snarare vart de hittats och vilka egenskaper själva föremålet har.   

 

Folkhögskoleidealet kommer in i utställningen i och med de modeller och bilder som ska 

illustrera olika saker. Det finns bland annat en exteriör av ett stenåldershus. Framför huset 

finns en stenhög med flinta, ett kärl med säd och en lerkruka som har påbörjats. I förgrunden 

hänger det en modell på hur hela huset kan ha sett ut. Exteriören ger en känsla av att man 

som besökare på avstånd får titta in i de forntida människornas hemmiljö. Den ger även en 

känsla av att komma närmare de människor som finns bakom alla de föremål som annars 

ligger uppradade i montrarna med små skyltar som beskriver vad det är, vart det har hittats 

och hur gammalt det är. Det förekommer även fler modeller och illustrationer bland de 

arkeologiska föremålen. Modellerna och illustrationerna bidrar till att utställningen blir mer 

pedagogisk mot vad den varit dessa hade saknats. Det gör att utställningen även stämmer 

bra överens med de kriterier som finns för att en utställning ska passa in under 

folkhögskoleidealet. 

 

Forntidsutställningen på Nationalmuseum i Köpenhamn är mest en utställning efter 

folkhögskoleidealet, vars övergripande funktion är folkbildning och där tingen används som 

illustrationer till den kunskap som förmedlas. Den passar även in på en berättande utställning 

där historien ofta utgår från en enskild människa, en grupp eller ett samhälle. I en utställning 

av denna typ är berättelsen överordnad och föremålen får en underordnad position.  
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På Nationalmuseum i Köpenhamn är montrarna indelade tematiskt och handlar om 

exempelvis jakt, fiske, hantverk, hushåll och gravskick. I en del av montrarna är någon form 

av miljö uppbyggd vilket gör att föremålen inte bara ligger i en steril monter där det inte 

finns något som skuggar eller skymmer. Rummen i utställningen är även indelade 

kronologiskt. Därför började utställningen med stenålder och slutade med järnålder. 

 

Eftersom montrarna är tematiska kan samma typ av föremål visas på många ställen eftersom 

ett redskap kan ha många olika användningsområden. I en monter kan även en mängd 

föremål av samma typ ligga. Dessa ligger då i en hög eller väldigt tätt så det är föremålen 

som grupp som betyder något. Eftersom föremålen klumpas ihop i montrarna är det inte 

vart de hittats och hur gamla de är som är viktigast, utan det som betyder något är vilken 

funktion de haft i samhället. Föremålen ses mer som en grupp än som enskilda föremål, 

vilket för att de får en annan betydelse.  

 

I montrarna finns text och skissade bilder, texterna berättar specifikt om föremålen som finns 

i montern, vad de använts till eller hur de tillverkats, eller något annat som kan vara 

intressant för besökaren att få veta. Utanför i anslutning till montern berättas det mer 

övergripande om dess tema. Är temat hushåll så berättas det om hushåll generellt utanför 

montern och inuti montern berättas det mer om de specifika föremålen. Utställningens 

föremål får på det sättet två betydelser. En där föremålen fungerar som illustrationer till 

något som berättas och en annan där de specifika föremålen och deras egenskaper och 

tillverkningssätt får stå i centrum. Detta gör att man som besökare kan välja om man vill se 

utställningen utifrån en övergripande eller en mer detaljerad nivå. Det finns även montrar 

som fungerar mer som rekonstruktioner eller illustrationer av ett tema, till exempel gravar 

eller mossfynd. I dessa båda fall finns en grav och strandkant uppbyggda där föremål ligger 

uppradade. Till skillnad från de andra montrarna finns det i dessa bara en övergripande text 

och inget som beskriver föremålen mer ingående. Eftersom det inte finns någon text inne i 

dessa montrar som handlar om de specifika föremålen minskar deras betydelse eftersom 

själva miljön tar överhanden.  
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Adolfssons teori om artefaktintegrering passar bra in på utställningen på Nationalmuseum i 

Köpenhamn. Artefaktintegrering innebär att texterna är utformade så att artefaktegenskaperna 

integreras i en större kontext eller tema som sätter in objektet i ett nytt sammanhang. 

Eftersom utställningen är indelad tematiskt i montrarna så integreras föremålen på ett bra 

sätt, föremålens egenskaper finns som tidigare sagts i montrarna medan hela sammanhanget 

finns i anslutning till montern på utsidan. 

 

Beckman och Hillström skriver att det finns en motsättning mellan skattkammarideal och 

folkhögskoleideal. Trots det finns det inslag i utställningen som kan kopplas till 

skattkammaridealet. Vad som kännetecknar ett föremål som kan placeras in under 

skattkammaridealet är inte lätt att förklara, men det har att göra med vilket avstånd det har till 

andra föremål, belysning och hur det lyfts fram. Ett exempel är ett rum där det bara visas 

guldföremål. Dessa ligger uppradade ungefär som i en guldsmedsaffär. Underlaget som 

föremålen ligger på är av ett grön sammetsliknande material. Rummet saknar fönster och 

strålkastare är riktade mot föremålen vilket gör att de drar blickarna till sig. Det känns som 

att komma in i ett valv eller skattkammare med en massa ovärderliga föremål. Ett annat 

exempel är Solvagnen som är ett unikt och antagligen religiöst föremål. Den står uppställd 

ensam i en monter som är helt av glas, vilket gör att besökaren kan se den från alla håll. Dock 

står ena kortsidan ganska nära en vägg vilket gör att det inte går att gå runt den. Det finns 

ingen text i direkt anslutning till montern, den finns istället på en vägg vid sidan om. 

Kopplingen mellan texten och montern är dock inte helt given utan texten skulle lika gärna 

kunna vara en sammanfattning av vad hela rummet visar. Texten nämner dock solvagnen 

och hur den har tolkats. 

 

Utställningen på Historiska museet i Stockholm är en utställning, som passar allra bäst in på 

Carlssons och Ågrens totalutställning, där producenten utnyttjar alla medier för att berätta sin 

historia. Miljöbyggen, dioramor och bakgrundsbilder är vanliga inslag och alla olika 

komponenter som text, bild, färg, ljus och föremål sammanförs till en medieintegrerad 

utställning. Även Beckmans och Hillströms teaterideal passar in till viss del. Teateridealet 

innebär att föremålen används som rekvisita och deras autenticitet och dokumentariska 

värde underordnas dess lämplighet för dramatisering och iscensättning. Föremålen saknar 
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egenvärde och blir som leksaker i ett lekrum. Forntider på Historiska museet är en 

utställning som är både tematisk och berättande. Utställningen är indelad i åtta livsöden 

vilket gör att människorna bakom föremålen kommer in i utställningen. I montrarna finns de 

föremål som är kopplade till livsödet. Precis som i Malmö Museers utställning är föremålen 

kopplade till olika fyndplatser, men eftersom rummen handlar om livsöden kommer 

personen bakom föremålen in i utställningen också. Detta tillsammans med miljön som finns 

i rummet skapar en känsla av att befinna sig på plats. Rummen är gestaltade som miljöer. 

Bilder, golv och montrar smälter ihop så att allt passar in i miljön. Första rummet som 

handlar om Bäckaskogskvinnan är uppbyggt som ett tält och andra delen av rummet ger 

känslan av en skog med hjälp av pinnar som är sammansurrade till trädstammar, dessa 

stammar fungerar även som avgränsare till nästa rum. Stammarna kastar skuggor över 

golvet och den dämpade belysningen som finns i rummet ökar känslan av att befinna sig i en 

skog. De andra rummen har andra miljöer, men de är alla uppbyggda så att de passar in med 

var livsödet är förlagt. 

 

I varje rum finns ben från en eller flera personer och det är utifrån dessa människors 

perspektiv som utställningen är uppbyggd. I början av utställningen hänger detta samman 

ganska tätt, men efter en stund tappas människorna bort, en anledning till det skulle kunna 

vara att i början av utställningen visas hela skelett men längre fram visas urnor från 

brandgravar och benen syns inte längre. Ett skelett blir mer påtagligt än vad en urna med 

benrester i blir. 

 

De föremål som finns i utställningen är av den karaktären att de skulle kunna ha tillhört 

personen eller personerna som rummet handlar om. Är det en rik person som det berättas 

om så finns det också mer föremål inne i rummet. Mot slutet av utställningen finns det en 

tendens till att personerna bakom livsödena blir rikare. Ett problem men detta är att det blir 

svårt att ta in allt som visas, det är betydligt lättare att göra i början när det är färre föremål. 

Anledningen till att det är fler föremål på slutet har säkert sin naturliga förklaring i att det 

finns mer fynd från järnåldern, än vad det finns från stenåldern. 
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Utställningen är av den typ som Adolfsson skulle kalla artefaktintegrerad. Föremålen är 

underordnade den historia som berättas, ibland så underordnade att de nästan glöms bort. 

Miljön som finns i utställningen gör att föremålen smälter in och om besökaren läser den 

inledande texten som finns i varje rum, blir de texter, bilder, filmer och färger som finns 

tillräckligt, föremålen blir nästan överflödiga. 

 

Trots att föremålen i vissa fall ligger på ett liknande sätt som de i Malmö Museers utställning 

kommer inte arkividealet in i utställningen på Historiska museet. Skillnaden är att även om 

informationen om var föremålen har hittats finns med, så är de placerade i ett större 

sammanhang, vilket gör att den informationen blir underordnad den historia som berättas. 

 

Utställningarnas berättelser 

Forntidsutställningen på Malmö Museer är som tidigare sagts en utställning efter arkividealet 

med inslag av folkhögskoleidealet. Arkivmuseets föremål saknar egenvärde och deras funktion 

är att dokumentera olika delar av verkligheten. Det är kunskapen som föremålen förmedlar 

som är intressant. Det stämmer ganska bra med utställningen på Malmö Museer. Berättelsen 

som den utställningen förmedlar är en historia om vilka föremål som var vanliga under 

forntiden, var de har hittats, hur gamla de är och ibland hur en del av dessa kan tänkas ha 

tillverkats. Det är vid dessa tillfällen, när det finns information om tänkbart tillverkningssätt 

och när föremålet sätts in i ett sammanhang utifrån dess funktion, som folkhögskoleidealet 

kommer in. Även de övergripande texterna som finns vid varje ny tidsperiod har inslag av 

folkhögskoleideal. Rubrikerna för dessa texter är klimatet i Skåne, naturen, människorna, 

bostäderna, maten, kläderna, religionen, gravarna och tekniken. Under varje rubrik berättas 

det sedan lite mer utförligt om hur det var under den aktuella tiden. Texternas innehåll 

förändras allt eftersom tiden går framåt men rubrikerna är hela tiden samma. Även formatet 

på texterna är detsamma, ungefär lika mycket text hela tiden. Detta är bra eftersom det ger 

utställningen en helhet. Som besökare kan man om man vill gå igenom utställningen och läsa 

om någon av rubrikerna och på så sätt se den förändring som skett över tid. Trots att det är 

bra med enhetlighet och en röd tråd i en utställning så blir det med tiden lite enformigt, 

liknande föremål visas gång på gång och texten ser likadan ut vid varje ny tidsperiod, det 

som händer är att juteväven byter färg lite då och då. Ibland förekommer det även en modell 



 44

av exempelvis kruktillverkning eller husen vid den aktuella tiden. För övrigt blir känslan att 

det visas väldigt mycket föremål, men det blir inte så mycket berättelse om föremålens 

funktion. De inslag av modeller och illustrationer som tidigare i analysen kopplats till 

folkhögskoleidealet berättar lite mer om en specifik företeelse eller syssla, vilket gör att i 

vissa delar av utställningen får besökaren lite mer information om hur det gått till att utföra 

olika sysslor. Modellerna som finns i utställningen saknar dock oftast någon utförlig 

kommentar och det gör att mycket får besökaren försöka föreställa sig själv. 

 

Adolfsson skriver om att texten i en utställning kan få större betydelse än bilden. Om det inte 

skulle finnas någon text skulle besökaren inte förstå objektets innebörd. Detta händer till viss 

del i Malmö. Om inte de små skyltarna finns, som säger vad det är för föremål, skulle 

besökarna i vissa fall inte ha en aning om vad det är de ser. Eftersom föremålen inte är 

insatta i något annat sammanhang än var det hittats, finns det inte heller något som ger en 

vink om vad det kan vara och vad det har använts till. Modellerna kan ibland hjälpa till att 

sätta in föremålen i ett sammanhang och illustrera vad de har haft för användningsområde. 

 

På Nationalmuseum i Köpenhamn är utställningen som tidigare sagts en 

tematisk/kronologisk utställning. Den har tidigare i analysen placerats in under 

folkhögskoleidealet som ska skapa möten, som bygger på kunskap, mellan de utställda 

föremålen och besökaren. Berättelserna som förmedlas i utställningen bygger på vad de olika 

föremålen kan ha haft för funktion. En typ av föremål kan förekomma i olika sammanhang 

vilket tyder på att det har haft flera funktioner. Ett sådant exempel är yxor som finns både i 

montrar om hantverk och jakt samt i montrar som handlar om gravar och depåfynd. Själva 

rummen står för kronologin vilket gör att det enda de berättar är var i tiden man som 

besökare befinner sig. Uppmärksamheten riktas istället mot montrarna som ibland har små 

miljöer uppbyggda. Vid en tematisk uppdelning som utställningen har blir berättelsen 

tydligare än vid en ren kronologisk utställning som den i Malmö. Det tematiska gör att alla 

användningsområden för de olika föremålen inte måste skrivas på en skylt utan genom att 

visa dem i olika sammanhang blir bilden av dess funktion klarare. Även föremålets 

betydelse i ett samhälle kan förmedlas på detta sätt, ju fler teman som ett föremål 

förekommer i, desto större roll har det antagligen spelat. 
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Historiska museets utställning passade tidigare allra bäst under totalutställningen, men i sin 

förmedling av en narration passar även Carlssons och Ågrens berättande utställning in. Den 

innebär att föremålen är utgångspunkt för den historia som ska berättas. Historien utgår 

oftast ifrån en enskild människa, en grupp eller ett samhälle. Producenten på Historiska 

museet i Stockholm har även valt att plocka in människorna bakom föremålen i 

utställningen. Istället för att berätta från A-Ö så har åtta nedslag gjorts. I anslutning till varje 

nytt rum finns en text som berättar om personen/personerna som rummet handlar om. I 

början av utställningen är berättelsen ganska personlig eftersom den handlar om en eller två 

personer men i tredje rummet handlar det om 128 personer som har legat begravda i samma 

grav. Detta gör att fokus på människorna försvinner. Trots att det handlar om många 

människor så blir rummets berättelse mer om föremålen än om personerna bakom. I ett häfte 

som finns att ta innan utställningen börjar går det läsa om de olika livsödena. I anslutning till 

montrarna finns även texter med information om föremålen. Dock är det inte alltid lätt att 

hitta vilket föremål som en viss text syftar på eftersom de har fått benämningar efter vilken 

monter och var i montern de ligger. Även Historiska museets utställning visar tecken på vad 

Adolfsson säger om att texter får större betydelse än objektet och att besökaren inte förstår 

objektets innebörd om inte texten finns. Miljöerna finns, som tidigare sagts, i hela rummet 

men de visar mer vilken miljö människorna i livsödet bodde i än vilka sammanhang 

föremålen har förekommit i. Om inte texten fanns som talar om vad det är för föremål och 

vilka personer som finns bakom dem, skulle allt bara bli en vacker kuliss som besökaren kan 

ta till sig och efter utställningsbesöket kommer de inte veta vad föremålen de har sett 

egentligen berättar. 

 

Utifrån Mats Burströms text går det även att placera in de berättelser som utställningarna 

förmedlar efter positivistisk eller hermeneutisk kunskapssyn. Den positivistiska skolan har 

som dominerat under större delen av 1900-talet. Det syns också i utställningarna, åtminstone 

i utställningarna på Malmö Museer och på Nationalmuseum i Köpenhamn som är 

producerade under 1970-talet. Dessa utställningar beskriver föremålen och den teknik som 

använts vid framställandet av dem. Utställningen på Malmö Museer beskriver även vad 

människor åt och hur exempelvis en flintgruva såg ut. Utställningen på Nationalmuseum i 
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Köpenhamn visar också drag av positivismen, men den är mer tematisk än vad utställningen 

i Malmö är. Den visar mycket illustrationer om hur olika tillverkningsprocesser har gått till. 

Eller vad olika ben från djur har använts till. Exempelvis finns det ett stort skelett på en 

uroxe och på golvet i dess monter finns det olika redskap som är tillverkade av ben som 

kommer från just uroxe. 

 

Utställningen på Historiska museet däremot lutar mer åt det hermeneutiska hållet. Den är 

också producerad 2005 vilket innebär att den hermeneutiska skolan har gjort sitt intåg även 

inom det arkeologiska fältet. Det som tyder på att utställningen lutar åt det hermeneutiska 

hållet är att det inte finns mycket information om vilken teknik som använts för att tillverka 

olika redskap. Den talar inte heller så mycket om vad de åt eller hur de bodde. 

Utställningsrummen och redskapen kan komma med antydningar men det finns inga texter 

som säger att man bodde i långhus eller hyddor. Texterna handlar istället om en plats och en 

fiktiv människa som skulle kunna ha bott på platsen. Till personen som är fiktiv finns en 

grav eller en urna. I rummet finns även föremål som skulle kunna ha tillhört personen eller 

personerna. Det fokuseras alltså mer på vilka föremål som kan ha funnits hos den personen 

rummet handlar om, än på vad föremålen har använts till, tillverkning, material och så 

vidare. 

 

Utställningarnas publik 

Antagligen vänder sig samtliga av de utställningar som besökts till en bred allmänhet. Inga 

direkta förkunskaper ska krävas, utan vem som helst ska kunna besöka utställningen och 

ändå förstå vad den handlar om och kanske även lära sig något av den. Trots detta så är 

vissa utställningar mer publikvänliga än andra. Det går att se genom att försöka placera in 

utställningarna efter Beckman och Hillströms modell med museiideal. 

 

Tidigare i analysen har Malmö Museers forntidsutställning placerats in under arkividealet 

med små inslag av folkhögskoleidealet. Arkividealet är ett samlingsorienterat ideal men ingår 

även under lärdomskultur. Det innebär att det är samlingarna och vad de har att berätta som 

är viktigast. Eftersom det även tillhör lärdomskultur är tanken att det även ska förmedla 

någon form av kunskap. Om besökarna blir underhållna under tiden i utställningen är inte 
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så viktigt bara de lär sig något. Drag av arkividealet visar sig tydligt i utställningen även vad 

det gäller synen på besökare. Föremålen ligger uppradade i montrarna och det verkar vara 

viktigare att förmedla vad föremålen heter, var de hittats och hur gamla de är, än att 

besökaren faktiskt förstår vad det är, i vilket sammanhang föremålet har använts och vilken 

betydelse det kan ha haft för befolkningen.   

 

Utställningen har även som tidigare påpekats inslag av folkhögskoleidealet som är ett 

publikorienterat ideal som tillhör lärdomskulturen. Att idealet är publikorienterat innebär 

att besökaren sätts i första rummet och föremålen får en underordnad position. I Malmö 

Museers utställning finns det modeller och illustrationer som på ett pedagogiskt sätt försöker 

beskriva hur en viss sak, exempelvis yxtillverkning, gick till. Andra modeller visar hur 

gravar såg ut. I dessa fall visas graven i genomskärning. Trots att dessa illustrationer och 

modeller ger besökaren en liten inblick i hur saker fungerar krävs det ett ganska stort 

intresse hos besökaren för att denne ska kunna ta till sig det som visas. En ointresserad 

besökare kommer antagligen att titta lite snabbt och gå vidare eftersom det inte finns så 

mycket som drar blickarna till sig. Folkhögskoleidealet ska vara folkbildande men Malmö 

Museers utställning väger mer mot arkividealet då de illustrationer som finns inte räcker till 

för att ge besökaren någon direkt kunskap. En besökare som verkligen har tittat har 

utställningsbesöket lärt sig att vissa föremål som används idag även fanns under forntiden. 

Exempel på sådana föremål är silkärl, pincetter och haspar. De kan också ha lärt sig ett annat 

namn på dem. Det vi skulle kalla sax idag kallades då sisare. 

 

Utställningen på Nationalmuseum i Köpenhamn kan ses som publikvänlig. Det stämmer 

överens med uppgifter som givits tidigare i analysen, där den placerats in under 

folkhögskoleidealet som är ett publikorienterat ideal. I jämförelse med Malmö Museers 

utställning så är montrarna på Nationalmuseum i Köpenhamn mer spännande eftersom 

innehållet förändras från den ena montern till den andra. Temana som finns i varje monter 

gör att föremålen sätts in i ett sammanhang som inte bara handlar om fyndplats utan även 

om vad de har använts till. En person utan några förkunskaper kan därför ta till sig 

utställningen på ett bra sätt och förhoppningsvis lära sig något om forntiden och de föremål 
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som användes då. Eftersom montrarna är tematiska och ibland har någon miljö som passar 

temat stämmer utställningen väl överens med folkhögskoleidealet. 

 

En stor nackdel med utställningen är att den är så stor (20-25 rum), vilket innebär att det är 

svårt att hålla intresset uppe genom hela utställningen. Det gör att den även skulle kunna 

placeras in under arkividealet som ser till samlingarna. En större begränsning av föremål och 

teman hade varit att föredra. När utställningen är så stor verkar det som att museet har tagit 

med alla föremål eftersom de är så viktiga. Föremålen verkar finnas utställda mer för 

museets skull än för publikens, som det borde vara. På grund av utställningens storlek 

förlorar man som vanlig besökare intresset efter en stund och det bidrar till att det känns 

som att utställningen blir sämre ju längre man kommer. Om besökaren däremot hade haft ett 

specialintresse om forntiden hade denne kanske kunnat hålla intresset uppe längre. Det som 

gör att utställningen trots allt inte heller helt kan räknas till en arkivutställning är för att 

föremålen har satts in i ett sammanhang som bygger på föremålens egenskaper och 

användningsområde, vilket en renodlad arkivutställning inte gör, eftersom intresset hos en 

sådan ligger i var föremålen är hittade och deras materialegenskaper. 

 

Tidigare har det även nämnts att det finns inslag av skattkammaridealet i utställningen. Det 

är ett ideal som är samlingsorienterat. Detta ideal finns i ett fåtal rum där guldföremål ligger 

uppradade och har en belysning som gör att de verkligen hamnar i fokus. Detta ideal är dock 

en så liten del av utställningen och eftersom resten av utställningen är en 

folkhögskoleutställning så är det en kunskapstörstande publik som blir de huvudsakliga 

besökarna.  

 

Utställningen på Historiska museet i Stockholm har tidigare i analysen placerats in under 

totalutställningen eller teateridealet. Teateridealet är ett publikinriktat ideal men hamnar även 

under upplevelsekulturen. Detta stämmer inte speciellt bra in på utställningen eftersom den 

inte är en direkt upplevelseutställning. Det besökaren upplever är miljöerna som finns i 

rummen men det finns inte något interaktivt. Totalutställningen är den teori som passar bäst 

på utställningen men den talar inget om vilken publik en sådan utställning riktar sig till. 

Dock kan totalutställningen ställas mellan Beckman och Hillströms folkhögskoleideal och 
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teaterideal. Båda dessa ideal är publikorienterade vilket gör att publiken är överordnad 

föremålen. Folkhögskoleidealets syfte stämmer bättre överens med utställningen på Historiska 

museet. Utställningens miljö väcker en nyfikenhet hos besökaren. Vad finns i nästa rum och 

hur är de kommande rummen uppbyggda? Det gör att intresset för att ta sig vidare i 

utställningen hela tiden finns. Föremålen som finns i montrarna ligger i de flesta fall på ett 

väldigt traditionellt sätt, vilket gör att just montrarna påminner om arkividealet. Trots det så 

är det ingen tvekan om att utställningen är gjord för besökarnas skull. Utställningen kan 

väcka intresset för arkeologi hos en person som tidigare inte har varit intresserad. Att 

montrarna liknar dem i och arkividealet är bra eftersom miljöerna i rummet är utförligt 

gjorda. Om det vore för mycket miljöer finnas i montrarna skulle utställningens föremål 

försvinna helt. En nackdel med uppbyggda stiliserade miljöer som finns i utställningen är att 

fokus på föremålen försvinner och besökarna kan nästan glömma bort att titta på vad som 

finns i montrarna. Det kan innebära att besökaren har sett rummet, men har glömt att ta reda 

på vad det var som skulle förmedlas.  

 

Utställningarnas kunskapsförmedling 

Även i utställningarnas kunskapsförmedling till publiken kan man se drag från det som 

Burström skriver om positivistisk och hermeneutisk arkeologi. I utställningen på Malmö 

Museer fanns det inte mycket utrymme för egna tolkningar i deras gamla pedagogiska 

material. Frågorna var raka och svaren var lika förutbestämda. Det pedagogiska materialet 

riktar sig visserligen till barn, men det skulle antagligen inte lämnas mycket utrymme för 

vuxna att reflektera heller. En arkeolog som har en positivistisk syn ikläder sig rollen som 

den undervisande folkbildaren och det borde innebära att oavsett vilken ålder som 

besökarna har så ska de undervisas. Ett material som hamnar under denna syn är oftast 

förenklat när det ska föras ut till allmänheten.  

 

Vilken kunskapssyn som finns på Nationalmuseum i Köpenhamn är svårare att se men även 

där handlar berättelserna mycket om teknik, handel, garvskick och riter. Mycket av detta går 

att komma fram till genom experiment och fynd. Det tyder på att utställningen lutar åt den 

positivistiska skolan. Enligt Burström är det den positivistiska arkeologin som har dominerat 

under 1900-talet och även det talar för att utställningen skulle vara positivistisk. Eftersom jag 
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inte har fått tillgång till något pedagogiskt material från utställningen är det svårt att 

bedöma vad det är för kunskap som de vill att publiken ska ta med sig hem. 

 

Historiska museet säger själva att deras utställning handlar om livsvillkor, relationer, 

livsstilar, ideal etcetera. Det tyder på att det är en hermeneutisk kunskapssyn som ligger till 

grund för utställningen. Även utställningstexterna tyder på det eftersom de sätter 

människorna i centrum. Frågorna som ställs i det pedagogiska materialet knyter ofta an till 

nutid och många av frågorna har en lite filosofisk ton där svaren får diskuteras fram och där 

många svar kan vara rätt. I den hermeneutiska arkeologin är arkeologerna medvetna om att 

deras teorier och tolkningar påverkas av den egna samtiden och att forntidshistorien därmed 

kommer att förändras över tid. Eftersom arkeologin påverkas även av den enskilde 

arkeologen kan de även komma fram till olika resultat. I en hermeneutisk syn har 

arkeologen, enligt Burström, inte tolkningsföreträde utan allmänheten kan få komma med 

alternativa tolkningar. Det verkar vara det som Historiska museet, genom sitt pedagogiska 

material, vill att eleverna ska göra. Det finns dock en motsägelse i detta för nästan samtidigt 

som Burström skriver att arkeologen inte har tolkningsföreträde påpekar han att de ändå 

inte frånsäger sig sin expertkompetens utan de presenterar grundförutsättningarna för 

källmaterialet och sedan bjuds allmänheten in för att diskutera och komma med alternativa 

tolkningar. I och med de berättelser och miljöer som finns i utställningen har även Historiska 

museet gett vissa ramar för vad som är möjliga tolkningar av föremålen, det innebär att 

allmänheten inte kan tolka det hur som helst eftersom vissa grundförutsättningar redan är 

presenterade, exempelvis vart föremålen har hittats eller om det är ett föremål från en rik 

eller fattig person. Om föremålet hade legat helt ensam utan något som helst sammanhang 

hade antagligen allmänheten helt förutsättningslöst kunnat försöka tolka föremålen, men 

som det är nu får besökaren en liten ledtråd åt vilket håll tankegångarna ska gå. 

 

Jämförelse mellan Historiska museets forntidsutställning och 

Nationalmuseum i Köpenhamns kommande forntidstutställning 

Historiska museets nyproducerade utställning om forntiden pekar mot att utställningarna 

närmar sig Beckman och Hillströms teaterideal. Enligt deras teori finns det olika trender i hur 
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ett museum ska fungera och vart tyngdpunkterna bör ligga. Den kommande utställningen 

på Nationalmuseum i Köpenhamn pekar dock i en annan riktning. Istället för att röra sig 

mot teateridealet, som den, enligt Beckman och Hillström ”borde” göra, verkar det som att 

den fortfarande kommer stå kvar någonstans mellan arkiv- och folkhögskoleideal, precis som 

deras föregående utställning gjorde. I sina teman och i sitt upplägg verkar det som att 

Nationalmuseums kommande och gamla utställningarna kommer likna varandra ganska 

mycket. Det är dock svårt att säga något med säkerhet eftersom den en av utställningarna 

har jag sett och den andra har jag bara läst en temagenomgång för. Det verkar dock som att 

tyngdpunkten i Nationalmuseums utställning fortfarande kommer att ligga ganska mycket 

på föremål, teknik och ekonomi. Människorna verkar inte hamna i centrum som är 

ambitionen i Historiska museets utställning. Utifrån texten som jag har fått från 

Nationalmuseum i Köpenhamn verkar det inte heller som att föremålen ska kopplas till den 

egna samtiden, istället kommer utblickar att göras som ska visa på hur det såg ut på andra 

platser under samma tid. Historiska museet saknar utblickar, men åtminstone i sitt 

pedagogiska material kopplas det ganska mycket till samtiden. Om man som besökare inte 

tar del av det pedagogiska materialet, som för övrigt verkar rikta sig till skolbarn, sker det 

dock inga kopplingar till samtiden.  

 

Vad som ligger till grund för att Historiska museets och Nationalmuseum i Köpenhamns 

utställningar rör sig i olika riktningar är svårt att säga. Det kan vara så att arkeologerna har 

ett starkare grepp i Danmark än vad de har i Sverige. Under Kristian Bergs tid på Historiska 

museet avskedades ett antal arkeologer vilket antagligen gör att arkeologernas makt att 

påverka utställningars upplägg har minskat. I Danmark kan det vara så att det finns fler 

arkeologer på museet och att de har mer att säga till om vad som ska visas och på vilket sätt 

det bör ske. Utifrån Burströms teorier verkar det som att Historiska museet har börjat 

använda sig av en hermeneutisk kunskapssyn som förenklat innebär att arkeologerna anser 

att den egna samtiden påverkar de tolkningar som görs och att synen på historien därmed 

kommer att förändras allt eftersom tiden går.  På Nationalmuseum i Köpenhamn verkar det 

som att de står kvar vid en positivistisk kunskapssyn som innebär att arkeologerna har 

tolkningsföreträde och förmedlar det de vet i en förenklad form till allmänheten. 
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Diskussion 

I diskussionen talas det om vad som har hänt inom utställningsmediet både vad det gäller 

gestaltningen och politiskt. För att kunna se vad som har hänt kommer texten Museivård av 

Sune Ambrosiani att användas. Syftet med att använda hans text här är för att kunna ge en 

bild av vad som var idealet i början av 1900-talet och vad som har hänt fram till nu. Till den 

politiska delen kommer debattartiklar och SOU-betänkanden att användas. 

 

Gammalt och nytt 

Vad är det då som har hänt i utställningsmediet fram till idag? Montrarna på Malmö Museer 

liknar i många fall de som Ambrosiani skriver om redan 1917. Enligt honom skulle 

föremålen inte placeras direkt på golvet om det inte var interiörer som visades. Föremålen 

skulle istället placeras upphöjt på podier eller bord som gärna fick vara tygklädda. Juteväv 

eller annan väv rekommenderades som bakgrund och insidan av montrarna skulle ha en typ 

av finare tyg som hade någon lämplig färg. Utställningen i Malmö använder sig av juteväv i 

olika färger, men den fungerar inte som bakgrund som Ambrosiani rekommenderar utan 

den används som bottentyg i montrarna, där det enligt Ambrosianis ideal skulle vara ett 

finare tyg. Varken montrarna på Nationalmuseum i Köpenhamn eller på Historiska museet i 

Stockholm är tygklädda, däremot har många av dem en placering ungefär en meter ovanför 

golvet. Detta är precis vad Ambrosiani skrev i sin text Museivård. Det som ställdes ut 

nedanför en meter eller ovanför tre meter sågs inte ses av en ovan museibesökare. Besökare 

uppfattade inte heller föremål som var fästa i taket, utställningen skulle istället koncentreras 

till synfältet. Dessa rekommendationer har både Historiska museet i Stockholm och 

Nationalmuseum i Köpenhamn ”brutit mot” i vissa fall. Historiska museet har exempelvis 

spjut som hänger ner från taket. De har även en väldigt liten monter som är placerad direkt 

på golvet bland stenar och bredvid en kanot. Detta tyder på försök till nytänkande. Det finns 

även montrar som är lägre än en meter, men trots detta så ser besökaren dessa. 

Nationalmuseum har i sin nyare del också brutit mot rekommendationerna från 1917. De har 

stora montrar som är placerade bara några decimeter ovanför golvet, likt en interiör, men i 

dessa finns det ingen miljö utan föremål från ett visst tema står på olika podier och avsatser. 

Trots dessa ”regelbrott” i förhållande till Ambrosianis rekommendationer, som faktiskt har 

börjat förekomma, så består största delen av utställningarna av montrar, precis som 
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Ambrosiani förespråkade. De är placerade ungefär en meter över marken och föremålen är 

sällan placerade högre än tre meter från golvet.  

 

Enligt Ambrosianis ideal skulle alla föremål komma till sin rätt och därför fick det inte vara 

för många föremål i varje monter. Föremålen fick inte heller kasta skuggor på varandra. 

Även konturerna på föremålen skulle synas tydligt och de viktigaste föremålen skulle ställas 

ut i synhöjd. Utställningen på Malmö Museer verkar i många avseenden (och förmodligen 

helt omedvetet) följt Ambrosianis rekommendationer till punkt och pricka. Dock har även de 

försökt komma med nya idéer, genom exempelvis en modell på en grav i genomskärning. 

Modellen är väldigt stor och kan kanske till och med vara i naturlig storlek. På Historiska 

museet i Stockholm ligger föremålen i många fall så att de inte skymmer varandra och så att 

konturerna syns tydligt. På Nationalmuseum i Köpenhamn är det snarare tvärt om i de äldre 

delarna av utställningen. Föremålen ligger bland sand och gräs vilket kan skymma dem och 

gör att de inte syns helt tydligt. Även här finns det dock undantag med föremål som 

verkligen kommer till sin rätt. Anledningen till att föremålen är placerade på ett visst sätt 

kan också ha en naturlig förklaring. På Historiska museet i Stockholm är föremålen i de flesta 

fall ganska uppradade, vilket innebär att alla föremål syns utan att skuggor från andra 

föremål skymmer. Om föremålen hade legat i en monter med miljö hade det antagligen, som 

jag nämnde tidigare i analysen, smält in och miljön hade tagit överhanden. Den miljö som 

finns i utställningen är tillräckligt för att locka blickarna till sig.  

 

Eftersom mycket av det Ambrosiani förespråkar fortfarande används, ligger det kanske 

någon sanning i att en besökare sällan uppmärksammar föremål som finns lägre än en meter 

eller högre upp än tre meter, men det borde finnas undantag för detta eftersom både 

Historiska museet i Stockholm och Nationalmuseum i Köpenhamn har gått ifrån 

rekommendationerna i vissa delar av sina utställningar. I en utställning som den på 

Historiska museet, där hela rummen är en miljö, kanske besökaren tittar överallt för att 

kunna ta in hela rummets atmosfär. Ligger det då föremål på golvet kommer besökaren att 

uppmärksamma även dessa eftersom det förväntas finnas något att se även på golvet. 

Spjuten som hängde i taket på Historiska museet var dock inte helt lätta att upptäcka, detta 

hade nog kunnat avhjälpas med en välriktad ljussättning. Ljus borde kunna hjälpa besökaren 
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att veta vart det finns saker att titta på. Finns det ett ljus riktat upp mot taket så dras 

blickarna ditåt för att se varför en lampa är riktad åt det hållet.  

 

Basutställningarna som betänkandena på 1970-talet ville inrätta var en god tanke och många 

museer gjorde i samma veva om sina permanenta utställningar, antagligen med ambitionen 

om att de skulle kompletteras och förnyas inom några år, men vad hände egentligen? 

Förändrades verkligen utställningarna med några års mellanrum? Nationalmuseum i 

Köpenhamn har kommit med tillägg i sin forntidsutställning. Det ena kom 1988 och det 

andra 1995. På Malmö Museer har inga förändringar i själva utställningen gjorts. Många av 

landets nuvarande forntidsutställningar är producerade under 1960- och 70-talen. SOU-

betänkanden rekommenderade att utställningarna inte skulle vara för resurskrävande 

eftersom de skulle förnyas med jämna mellanrum. Är jämna mellanrum ungefär var 30:e år?  

Det är så det har sett ut hittills. Varför det är så är svårt att svara på. Det verkar inte troligt 

att det inte har kommit något ny forskning under de senaste 30 åren, inte heller att det inte 

skulle finnas pengar. Utställningar är förvisso resurskrävande och museerna får mindre och 

mindre pengar, men en ny basutställning borde vara en bra investering eftersom det inte kan 

vara speciellt kul för besökarna att gå på en basutställning som aldrig byts ut. Efter en, två 

eller tre gånger känner förmodligen besökarna att de har sett allt. Det skulle förmodligen 

innebära att besökssiffrorna sjunker och därmed museets inkomster.  

 

Just nu sker det trots allt en förändring bland forntidsutställningar. En diskussion uppstod 

på Svenska Dagbladets kultursidor och var som mest intensiv under årsskiftet 2002/2003. Den 

handlade bland annat om att Historiska museets dåvarande chef Kristian Berg ville att 

”museet skulle skapa en samtidsrelation och arbeta med historia som betyder något här och 

nu”74. Den största skillnaden mot tidigare var att museet inte längre enbart skulle använda 

sina egna föremål eftersom det viktiga var vad som berättades. Föremålen skulle fungera 

som illustrationer till det museet ville säga. Vad är det då som egentligen är nytt med det 

som Berg ville göra? Redan i slutet av 1960-talet började många kräva att framförallt rika 

kulturinstitutioner skulle uppmärksamma omvärldens politiska och sociala problem som 

krig, fattigdom och rasdiskriminering. Dessutom påpekades det i debatten som pågick på 

                                                 
74 Kristian Berg, 2002-12-22. 
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1970-talet att de flesta människor är intresserade av utställningar och av vad museerna har 

att erbjuda om föremålen bara sätts in i ett meningsfullt sammanhang. Just på den punkten 

låter det som att debatten på 70-talet och den som pågick 2002/2003 ville ungefär samma 

saker. Ändå är förespråkarna från 70-talet nu emot en förändring. Dock finns det andra 

aspekter av debatten som handlar om vilken kompetens som museets personal ska besitta, 

men detta har jag valt att inte gå in på närmare i uppsatsen. Föremålen kan dock inte ha satts 

i ett meningsfullt sammanhang eftersom det återigen har uppstått en debatt där en av 

aspekterna är att museet vill skapa en samtidsrelation och arbeta med historia som betyder 

något här och nu. Det kanske är så att det sattes in i ett sammanhang som var meningsfullt 

då, men som inte är meningsfullt nu längre. SOU-betänkandet påpekade att intresset hos 

publiken ständigt förskjuts och eftersom intresset förskjuts, medan utställningarna har stått 

stilla, kanske en ny debatt är befogad där föremålen i utställningarna återigen ska sättas in i 

ett sammanhang som betyder något här och nu.  

 

En sista orsak till att basutställningarna inte har förnyats kan vara bristen på konkurrens från 

andra nyare utställningar. Så länge besökarna inte sviker och inga andra museer gör något åt 

sina utställningar finns det ingen anledning att göra något åt sina egna heller. När sedan 

något museums besökssiffror sjunker och de bestämmer sig för att förnya en utställning 

sprider sig detta som en löpeld bland övriga museer som har utställningar med ungefär 

samma tema. Plötsligt blir det befogat att göra om sin utställning för annars kanske inte 

museet överlever och därmed är en ny förändring född. 

 

Förskjutningar i idealen 

Problemet med både Beckmans och Hillströms olika museiideal och Carlssons och Ågrens 

utställningsspråk är att inga av dessa teorier är heltäckande. Verkligheten stämmer inte 

riktigt överens med teorierna. Det sker hela tiden förskjutningar både inom och mellan de 

olika idealen. Utifrån Historiska museets utställning verkar det som att det ideal som råder 

just nu står någonstans mitt emellan Beckmans och Hillströms folkhögskoleideal och teaterideal 

och utställningen hamnar i vissa aspekter närmast Carlssons och Ågrens berättande 

utställning. Det gör att när dessa utställningsspråk och museiideal sammanförs, blir bilden av 

verkligheten mer nyanserad, men det saknas fortfarande delar. Dels kan en utställning vara 
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mer komplett än vad teorierna är, den kan innehålla flera olika språk och ideal på en gång, 

vilket Beckman och Hillström nämner, men de missar att berätta att det hela tiden sker 

förskjutningar även inom idealen. De berättar att samma ideal återkommer om och om igen, 

men de glömmer att berätta att det är ett ideal med viss modifiering som återkommer. Som 

exempel kan tas teateridealet som förekom under 1800-talet. Då bestod idealet av något som 

liknar skådespel. Dalkullor var på Skansen i de uppbyggda fäbodarna. I det teaterideal som 

kan anas idag verkar det snarare vara skådespel där besökarna själva får ta på sig en roll i 

skådespelet. Medeltidsveckan i Visby där människor klär ut sig i medeltida kläder och lever 

medeltidsliv i en vecka kanske är den nya tappningen på teateridealet. Ett annat exempel är 

folkhögskoleidealet som under 1800-talet skulle fostra medborgarna till att vara fosterländska. 

1960- och 70-talens folkhögskoleideal skulle snarare undervisa sina medborgare. Vad som är 

nästa steg i förskjutningen är svårt att säga eftersom vi inte riktigt har närmat oss den än, 

men enligt Beckman och Hillström borde det vara skattkammaridealet som ska skymtas här 

näst, men vad som händer då vet vi antagligen inte förrän om ganska många år.  

 

2000-talets museum 

Vad är det då som är idealet för en utställning på 2000-talet? Historiska museet var först ut 

med en ny basutställning om forntiden på 2000-talet. Analysen tidigare i uppsatsen 

resulterade i att utställningen placerades in under totalutställningen vad det gäller det 

gestaltningsmässiga, den berättande utställningen när det talas om vilka berättelser som 

förmedlas och folkhögskoleidealet när det handlar om publikens roll. Detta tyder på att 

2000-talets utställning är av en väldigt varierande natur. I denna riktning pekar också 

planerna på Nationalmuseums nya forntidsutställning. Inte heller denna är renodlad i någon 

riktning, men skall man tala om huvudtendenser, har Historiska museet gått mycket längre 

mot teater än Nationalmuseet avser att göra.  

 

Utställningarna från 1970-talet var mer enhetliga i sitt utställningsspråk. Även de 

utställningarna hade olika ideal, men oftast var inslagen av andra ideal ganska små. 

Tidningsdebatten från 2002/2003 tyder på att idealet som är på gång är publikorienterat 

eftersom Berg menar att föremålen ska illustrera det som museet vill berätta. Utställningarna 

ska också betyda något här och nu vilket båda sidor av debatten är överens om. De ska alltså 



 57

engagera besökarna och skapa en diskussion. Museet ska även arbeta för bildande, 

kunskapsförmedling och problematisering. Ett bildande och publikorienterat ideal är enligt 

Beckman och Hillström folkhögskoleidealet, men i debatten sägs det även att samlingarna 

ska uppmärksammas vilket låter mer som att det skulle passa in på ett samlingsorienterat 

ideal som arkividealet som även tillhör lärdomskulturen. Det verkar vara svårt att försöka se 

vad ett museum på 2000-talet bör vara, men utifrån debatten och utställningen på Historiska 

museet verkar det som att utställningarna kommer att vara kameleontiska och svåra att 

placera in i ett visst fack. Kanske är det dags att återigen göra en kartläggning av olika 

utställningsspråk och ideal. 
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Figurförteckning 

Fig. 1 Unn Görman, Ingeborg Roth, Forntiden Studiebesök för åk 3 augusti 1978 (Fick av 
pedagogen på vid mitt besök på Malmö Museer 15 november 2005). 
 
Fig. 2 Fotografi som jag tog i utställningen på Malmö Museer 15 november 2005. 
 
Fig. 3 Karta från en folder jag fick när jag var på Nationalmuseum i Köpenhamn den 16 
november 2005. 
 
Fig. 4 Fotografi som jag tog vid mitt besök på Nationalmuseum i Köpenhamn den 16 
november 2005. 
 
Fig. 5 Fotografi som jag tog vid mitt besök på Nationalmuseum i Köpenhamn den 16 
november 2005. 
 
Fig. 6 Forntider: En lärarhandledning från Historiska museet, 2005, s. 7. 
 
Fig. 7 Fotografi som jag tog när jag var på Historiska museet den 2 december 2005. 
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