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The postcolonial museum: a closed chapter? 
  
Abstract 
This master’s thesis aims to compare national museum in Norway and Sweden 
throughout different time periods. The study consists of a literary analysis of yearly 
reports from 1905-06 and 2010 from the open-air museums: Norsk Folkemuseum and 
Skansen, and the national art museums: Nationalmuseum and Nasjonalmuseum for 
kunst, arkitektur og design. With the dissolution of the political union between 
Norway and Sweden 1905 as its starting point, the study explores now and then 
through a postcolonial perspective focusing on the following ideal types: idea, intent 
and aim. In order to research the museums the following questions were asked: what 
were the ideas, intents and aims of the museums in 1905? What were they in 2010? 
How do the ideas, intents and aims of the museum 1905 relate to those of 2010? 
 
In 1905 different ideas on what the "true" national identity ought to be was presented 
in the national museums. The art museums largely embraced the nation's former 
greatness by portraying Sweden’s era as a European empire or Norway's Viking age. 
The open-air museums, on the other hand, saw the farmer and country people as 
bearers of the true national identity.  
 
Today, in 2010, national heritage is still important, but the national museums no 
longer have the ambition to construct a national identity. The intention of the national 
museums in 2010 is rather to act as an arena where the question of what it means to 
be a Norwegian or Swede can be discussed.  
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Förord 
Denna mastersuppsats i museologi är, som läsaren kommer upptäcka, skriven av en 
norrman. Förklaringen till att jag har valt att skriva på svenska beror på att jag som 
norsk student i Sverige genom hela mastersprogrammet har använt svenska som tal 
och skriftspråk. Det föll sig därför naturligt att skriva uppsatsen på svenska. Dock 
lyser det norska tyvärr stundtals igenom. Därför är det som filosofie doktor Björn 
Magnusson-Staaf så vältaligt uttryckte: "orden är svenska, men syntaxen, den är 
norsk." De år jag har haft mitt residens i Sverige har gett en inblick i svensk kultur, 
nationell identitet och samhälle. Tillsammans med mina kunskaper inom museologi, 
historia och arkeologi, ger detta en unik utgångspunkt för att studera nationella 
museer i Norge och Sverige.  
 
Det är många som har bidragit till att denna uppsats har skrivits som förtjänar ett stort 
tack. Bland dessa är kontakt- och intervjupersoner vid Norsk Folkemuseum, Skansen, 
Nationalmuseum och Nasjonalmuseum for kunst, design og arkitektur, samt 
personalen vid respektive museers bibliotek och arkiv som har varit mycket 
hjälpsamma. Jag är också mycket tacksam för alla kollegor och vänner som har 
bidragit med korrekturläsning under arbetets gång. Speciellt tack till Jonas Bååth vars 
korrekturläsningar, kommentarer och diskussioner har varit till stor hjälp. Mina 
föräldrar för allmänt stöd och hjälp med flygbiljett till Oslo. Min handledare Pernilla 
Rasmussen för god handledning och viktig uppmuntran när tvivlen satte sin rot, samt 
Björn Magnusson-Staaf vars ständigt positiva och uppmuntrande kommentarer och 
diskussioner har gjort mastersutbildningen till ett sant nöje. 
 
 
Jarle Kalberg 
Juni 2012 
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Inledning 

Besöker man Nationalmuseet på Blasieholmen i Stockholm bemöts man först av ett 
monument till museibyggnad. Byggnaden, som ligger mitt emot det kungliga slottet, 
är inget ordinärt konstmuseum, utan står ut i stadsbilden likt ett tempel över den 
nationella konstsamlingen. När man sedan träder in genom massiva dörrarna möts 
man av en trapphall som verkar vara större än själva byggnaden. Trapphallen pryds 
av enorma väggmålningar och tavlor vars motiv berättar om en svunnen storhetstid, 
men avbildningar av hjältekungar och vetenskapens kämpar gör att storhetstiden inte 
alls känns långt borta, utan snarare tvärt om. Gustav Vasas intåg i Stockholm 
midsommarafton 1532, Karl XII:s likfärd och En hjältes död ger en känsla av att träda 
tillbaka till tiden då Sverige var en stormakt. Som besökare får man känslan av att det 
är detta som är kärnan i den svenska historien, och i det svenska folkets själ.  
 

Fig. 1: Utsikt över Nationalmuseum på Blaiseholmen i Stockholm 
 
Åker man till Norges huvudstad och Nasjonalgalleriet möts man av ett liknande 
intryck. I stället för kungar och hjältar bemöts man i Norge av Leiv Erikson, vikingen 
som trotsade storhavets faror för att upptäcka Vinland i Oppdagelsen av Vinland. 
Man möts också av de två, lite mer moderna motiven i Albertine hos politilegen och 
Tiggerbarn. Här omfamnas två perioder i norsk historia: dels den forna storhetstiden 
representerat av vikingarna och sagorna, och ett samhälle som i mer modern tid var 
mycket fattigt. Mitt intryck är att museet önskar visa tiden då Norge var fattigt, men 
självständigt, och att landet klarade sig genom denna svåra tid. Albertine hos 
politilegen ger intryck av ett jämställt samhälle där även kvinnors behov och 
rättigheter tas tillvara på.  
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Två nationella museer som berättar en annan historia är de två friluftsmuseerna 
Skansen och Norsk Folkemuseum. De utgörs också av monumentala byggnader, men 
på ett annorlunda sätt än de två konstmuseerna. Skansen och Norsk Folkemuseum 
består nämligen av stora samlingar av byggnader som är flyttade till museerna från 
bygder och byar runt om i respektive land. Det är allmogen och landsbygden och 
deras historia som visas upp. Friluftsmuseerna konstruerar en nationell identitet med 
allmogen i centrum. På Norsk Folkemuseum bemöts man inte av någon hjältekung, 
utan här är det den anonyma bonden eller stadsbon som får berätta sin historia. Detta 
är också ett folklivsmuseum och använder då andra media än konstmuseerna. Det är 
föremål och byggnader som ställs ut, ofta är det massproducerade föremål som visar 
på vardagslivet i olika samhällsklasser. I motsättning till Nasjonalgalleriet får man på 
Folkemuseet se en bild av levnadsvillkoren i de olika delarna av Norge. Det är folket, 
deras liv och levnadsvillkor som enligt Norsk Folkemuseum står för den norska 
nationella identiteten. Likaså presenterar Skansen det svenska folkets kultur och liv 
genom byggnadsmiljöer och gestaltningar av historiska miljöer där allmogens liv 
förmedlas. Något som är typiskt för friluftsmuseerna är de folkfester som arrangeras 
där. Museerna firar nationella högtidsdagar och andra evenemang som lockar 
tusentals besökare varje år, något som medverkar till att underbygga den folklighet de 
förespråkar. 
 
I de nationella konstmuseerna fokuserar man på nationens storhetstid, Stormaktstiden 
och hjältekungarna i Sverige; saga- och vikingatid, och det moderna samhället mot 
slutet av 1800-talet, i Norge. I friluftsmuseerna å andra sidan är det den anonyma 
allmogen som representerar den nationella identiteten.  
 
Men hur tolkar vi detta? Varför skiljer konst- och friluftsmuseer sig från varandra? 
Varför skiljer uppfattningar av nationell identitet sig från varandra på de olika typerna 
av muséer? Är detta endast ett arv efter en tid då det var viktig för museerna att 
förmedla en nationell identitet, eller är det fortfarande en aktuell frågeställning? För 
att försöka svara på dessa frågor måste vi blicka tillbaka till förra sekelskiftet och 
upplösningen av den svensk-norska unionen 1905. Nationalism gick under denna tid 
som en våg genom Europa; allt och alla inom konst, litteratur, historia och också 
museerna påverkades av nationalismen. Min uppfattning är att kärnan i dessa frågor 
kan hittas i museernas idé, mål och syfte. För att få en bild av varför det ser ut som 
det gör behöver vi dels studera museernas situation då unionen mellan Norge och 
Sverige upplöstes, men också deras situation i dag. Genom att göra en jämförelse 
mellan de olika museerna, samt mellan 1905 och 2010, har jag som syfte att belysa 
museernas roll som skapare och förmedlare av nationell identitet. 

Forskningsproblemet 
I forskningsarbetet kommer jag att undersöka museernas idé, mål och syfte, samt hur 
dessa relaterar till museets roll i förhållandet till nationen, nationell känsla och som 
identitetsskapare. Jag kommer undersöka hur dessa aspekter spelade roll under tiden 
runt unionsupplösningen, samt vilken roll de spelar i dag. Aspekten idé är lite svår att 
få grepp om, men vad jag avser med idé i denna studie är den ideologiska grundval 
museet baserar på sina val och handlingar på. Mål och syfte underbyggs således av 
ideologin. 
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Begreppen idé, mål och syfte är relativt omfattande och för att underlätta 
analysarbetet är det därför nödvändigt att ge definitioner av begreppen. 
Definitionerna och analysen har direkt koppling till forskningsproblemen samt till det 
postkoloniala forskningsperspektivet, ett forskningsperspektiv jag anser vara mycket 
relevant för att förstå och förklara museernas situation och roll.  
 
Studien, i vilken jag söker jämföra olika typer av museer i två olika länder, är av en 
kvalitativ natur. En kvalitativ studie ger inte lika stor möjlighet som en kvantitativ 
studie gör för att postulera en klar hypotes som ska verifieras eller falsifieras. Trots 
detta går jag in i forskningsarbetet med en klar uppfattning om att museerna spelade 
en viktig roll för skapandet av nationell känsla och identitet mot slutet av 1800-talet. 
Numera har deras roll skiftat bort från detta nationella syfte. Samhället är i dag 
snarare ett konglomerat av kulturer och museet står som förespråkare för detta 
mångkulturella samhälle.  
 
Som representanter för museer i Sverige och Norge har jag valt Nationalmuseet och 
Skansen i Stockholm, samt Nasjonalmuseet for Kunst, Design og Arkitektur,1 och 
Norsk Folkemuseum i Oslo. Just dessa museer representerar två olika former av 
museum: nationella konstmuseer och folklivsmuseer/friluftsmuseer. Ett nationellt 
konstmuseum betraktas gärna som en institution där de övre samhällsklassernas syn 
kommer fram. Historiskt sett var det dessa museer som visade de kungliga 
konstsamlingarna. Museerna har därför ofta varit nära knutna till aristokratin och 
deras syn på nationen. Folkmuseerna har å sin sida varit institutioner där folket, 
bondekulturen och den stora allmänheten representeras.  
 
För den jämförande studien har jag utformat följande forskningsfråga: Hur relaterar 
museernas ideologi, mål och syfte år 1905 respektive år 2010 till varandra? Frågan 
omfattar mycket, och jag har därför valt att dela den in i tre mindre frågor. Syftet är 
att ge struktur till analysen och diskussionen av frågan. 
 
1. Vilka mål och syften, samt vilken ideologi präglade museernas roll i tiden runt 

unionsupplösningen 1905? 
2. Vilka mål och syften, samt vilken ideologi präglar museernas roll i dag? 
3. Hur relaterar museernas roll i dag till museernas roll anno 1905? 

 
Syftet är alltså att undersöka vad för roll museet, representerad av de fyra museerna 
jag nämnt ovan, har haft i anknytning till unionsupplösningen 1905. Unionen gör det 
intressant att studera museerna ur ett postkolonialt perspektiv. Genom att studera 
museernas årsböcker och årsberättelser2 från tiden runt 1905 anser jag det möjligt att 
skapa en bild av vilka mål och syften museet hade, och vilken ideologisk grund de 

                                                
1 2003 genomgick Nasjonalgalleriet en organisatorisk förändring. Museum for samtidskunst, Norsk 
Arkitekturmuseum och Kunstindustrimuseet inlemmades i Nasjonalgalleriets organisation och bytte namn till 
Nasjonalmuseum for kunst, design og arkitektur. 
2 Årsberättelserna är av störst intresse. Dessa dokument ger ofta klara uttryck för museets målsättningar och syfte. 
Genom analys kan de också ge indikationer på museets ideologiska grundlag. Årsberättelserna publiceras gärna 
som bilaga i årsböcker eller som ensamstående dokument. I de tillfällen där årsberättelsen är en bilaga i en årsbok, 
ser jag bort övriga artiklar i boken och koncentrerar mig endast om årsberättelsen. 
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baserades på. Därefter vill jag göra en koppling till de nationalistiska och 
nationsbyggande rörelser som var dominerande på den tiden. Vidare vill jag 
undersöka museernas idé, mål och syfte i dag,3 mer än hundra år efter 
unionsupplösningen. Jag tror detta kan ge en bild av museet som en dynamisk och 
aktiv institution som utvecklar sig i takt med samhället.  
 
De senare decennierna har museernas verksamhet varit präglade av reformer och 
påtryckningar från externa aktörer, exempelvis ländernas respektive regeringar, 
Unesco eller ICOM. Detta gör att årsberättelser för museernas verksamhet på 2010-
talet står i fara för att vara ganska lika varandra. Därför har jag gjort intervjuer med 
en anställd från vart av de fyra museer. Intervjuerna är kompletterande källor till 
årsberättelserna och har inte varit typiska forskningsintervjuer, utan snarare ett samtal 
med en representant från varje av de fyra museerna.  

Avgränsning 
I analysen har jag valt att inte ta med personer som genom historien har använt 
museet för att främja sina politiska åsikter. Museerna blev och blir, likt 
historievetenskap, använda som verktyg av vissa nationalistiska grupper (Bohman, 
1997, s. 59ff). Med detta förstås grupper som oftast har en marginaliserad politisk 
åsikt. Jag anser det i dessa tillfällen vara personernas personliga åsikt som styr deras 
handlingar, och att de använde sig av museet på ett sätt som inte stämmer överens 
med museets uppdrag. Personerna utnyttjade med andra ord museet som en arena för 
att sprida personliga åsikter, budskap och rent av propaganda. Emellertid hade många 
av de centrala gestaltarna som var med att forma museernas ideologi, mål och syfte i 
de tidiga åren en nationalistisk4 agenda, men jag skiljer mellan att forma museet och 
att utnyttja det som ett verktyg för att nå personliga mål.  
 
Ett gränsfall är Moltke Moe. Hans närvaro i Norsk Folkmuseums styrelse i museets 
tidiga år efter det grundades, var definierande för museets utveckling. På samma tid 
var det liten tvekan om att Moe, som medlem av Lysakerkretsen,5 också hade en 
politisk agenda för museet. Jag anser hans inverkan på Norsk Folkemuseum vara 
såpass viktig att den inte går att bortse från i en studie av Folkemuseets mål, syfte och 
ideologi.  
 
Under intervjuerna med de olika representanterna från museerna har mycket 
intressant information framkommit. Så mycket, att jag nog kommer att se mig 
tvungen att prioritera den relevanta informationen för att inte komma för långt bort 
från de faktiska forskningsfrågorna. Det kan vara lockande att studera olika aktörer 
och nya perspektiv, men är de inte direkt relevanta för mitt arbete är jag tyvärr 
tvungen att se bort från dessa aspekter. Detta är tyvärr lite av realiteten i humanistisk 
forskning till skillnad från mer naturvetenskaplig forskning. Historien och samtiden 

                                                
3 För enkelhetens skuld omtalas läget vid museerna 2010 för "i dag". 
4 I 1905 hade Europa inte än upplevt de hemska brott som 40 år senare kom att skaka världen. Begrepp som 
"nationalism" hade en annorlunda innebörd än det kom till att få efter andra världskriget. I museernas tillfällen 
syftar detta mest på skapandet och förmedlandet av en nationell identitet för att skapa en nationell gemenskap. 
Mer om detta senare. 
5 Lysakerkretsen var en grupp bestående av en kulturell intellektuell elit i Kristiania mot slutet av 1800-talet 
(Eriksen, 2009, s. 80). Gruppen var nationalistisk riktad.  
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är byggd upp av en enorm mängd faktorer och aktörer, och studerar man dessa 
närmre, upptäcker man bara nya faktorer. Vi jobbar inte i en kontrollerad miljö i ett 
laboratorium, utan måste själva definiera de begränsningar studien skall ha. Därför får 
endast de mest relevanta aktörer och faktorer vara med, medan de mindre relevanta 
lämnas utanför.  
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Teoretisk ansats 

Grannländerna Norge och Sverige delar en gemensam historia genom bland annat 
unionen år 1814-1905. Länderna gick även genom mer eller mindre de samma 
samhällsmässiga och politiska förändringarna, så som även resten av Väst-Europa 
mot slutet av 1800-talet. I mer modern tid är det ej heller nu mycket som skiljer de två 
skandinaviska länderna åt.6 Postkolonial teori ger en ingång för studien genom att se 
på hur de två länderna påverkade varandra under och efter unionen, samt vilken 
påverkan det fick på museerna i de två länderna. En stor del av postkolonial teori 
kretsar kring nationen med allt vad det innebär av nationell identitet, politisk 
maktkamp och kulturell utveckling. Mot slutet av 1800-talet var nationalismen som 
doktrin en central bricka i hur Europas många nationer utvecklades. I dag blir 
nationen, dess definition och raison d’être ifrågasatt mer än någon gång, och 
museernas syfte som skapare av nationell identitet med den.  
 
Eftersom museerna utvecklas i tandem med samhället och nationen, krävs en inblick i 
både postkolonial teori och nationalism.  

Postkolonial teori 
Postkolonial teori diskuterar hur nationer och en nationell identitet fungerar i en post-
kolonial, eller "efter-kolonial" kontext. Traditionellt sett brukar postkolonial teori 
appliceras i litteraturstudier där kolonialtidens effekt på litteratur och språk studeras. 
Dock menar jag att litteratur och museum innehar många gemensamma kvalitéer. 
Litteratur har alltid en författare vars idéer förmedlas i texten. Författaren har ett syfte 
med berättelsen och oftast också ett mål med vad han eller hon vill förmedla. Det 
samma har museet.  
 
Den teoretiska grunden i mitt arbete baserar sig främst på verket Beginning 
Postcolonialism (2000). Boken, som är skriven av John McLeod, professor i 
postkolonial- och diasporalittaratur, ger en mycket god presentation av 
postkolonialism som forskningsfält. Trots bokens egenskap som en introduktionsbok, 
erbjuder den en noggrann genomgång av forskningsfältet. Postkoloniala studier 
handlar oftast om litteraturstudier där postkoloniala diskurser analyseras. Postkolonial 
litteratur innefattar både litteratur som är producerad under kolonialtiden, men också 
litteratur som produceras i länder med en kolonial historia, det vill säga både länder 
med historia som kolonimakt och länder som blivit koloniserat (McLeod, 2000, s. 
33).  

                                                
6 Några skillnader finns det givetvis. Sverige är till exempel medlem av EU, något Norge inte är. 
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Litteratur kan ta olika former och mest intressant för mitt forskningsarbete är texter 
som museerna själva har skrivit. Museernas egna berättelser om deras verksamhet kan 
ge en mycket intressant inblick i museets tankearbete; vilka målsättningar och syften 
museet har, samt vilket ideologisk grundlag de baserats på. För att jämföra litteratur 
producerad i anknytning till unionens upplösning år 1905 och 2010, kommer både 
litteratur som producerades under unionstiden, såväl som litteratur som producerats 
efter det att unionen upplösts, i den post-koloniala tiden, vara av stor relevans. I 
studien kommer litteraturen framför allt representeras av årsberättelser från de olika 
museerna. 
 
Kopplingen mellan litteratur och museer är kanske inte uppenbar, men likt litteratur 
förmedlar museers utställningar och verksamhet en berättelse. Likt litteraturen, kan 
museet behandlas som en text som läses av besökaren, och likt litteraturen har även 
museet en bestämd målsättning och syfte. Bakom museets berättelser står en 
författare, även om han eller hon inte alltid är lika framträdande som inom 
litteraturen, så påverkas museets berättelser av författarens åsikter. Ett museum 
använder sig också gärna av ett narrativ; en utställning framställs som en berättelse. 
Ett exempel på en museiman som innehar många gemensamma drag med en 
författare är grundaren och eldsjälen bakom Nordiska museet och Skansen: Artur 
Hazelius. Det är därför min åsikt att även om postkolonial teori i regel används i 
litteraturstudier, så passar den även för en studie av museer.  
 
Så vad innebär då postkolonialism? Först vill jag poängtera skillnaden mellan post-
kolonial och postkolonial. Både McLeod (2000, s. 33) och professor i engelsk 
världslitteratur Elleke Boehmer (1995, s. 3) gör en distinktion i begreppsdefinitionen. 
Post-kolonial indikerar en tid som kommer efter koloni- och imperietiden, det 
indikerar alltså en historisk period, en era som är över (ibid.). Boehmer (ibid.) menar 
det kan indikera att en ny era börjar, fri från de hemska erfarenheter vi fått från 
kolonialtiden. Å andra sidan påstår McLeod (2000, s. 33) att dessa erfarenheter inte 
kan försvinna; den postkoloniala tiden är inte över. Även om den politiska kartan har 
förändrats och världen officiellt är "dekoloniserad" sitter erfarenheterna, 
konsekvenserna och de kulturella spåren från kolonitiden fortfarande kvar (ibid.). 
Kolonitiden är över, men erfarenheterna, och relationen mellan koloni och imperium 
finns kvar. Vi befinner oss i en post-kolonial tid där kolonitiden är ett förflutet, men 
det postkoloniala inte är över. Det är erfarenheter, konsekvenser och kulturella spår 
från denna tid som utgör postkolonialismen, och dess diskurs utgör det teoretiska 
forskningsperspektivet. För att undvika förvirring kommer jag försöka undvika ordet 
post-kolonialism och i stället använda "efter unionen" eller motsvarande för att 
beskriva tidsperioden efter unionens upplösning år 1905. 
 
John McLeod (2000, s. 38) förklarar att en postkolonial diskurs gärna tar 
utgångspunkt i det som kallas "colonial discourse analasys". Utgångspunkten är texter 
som är producerade med påverkan av en historisk kontext. Diskursen ger därför 
vanligtvis intryck av att den är "caught up in the sordid history of colonial 
exploitation and dispossession", till exempel om ett land påtrycker sin kultur på det 
folk som utsätts för kolonisering (ibid.). Kolonialmakten, eller den politisk överlägsna 
parten, använder ofta så kallad "hög-kultur" som ett medel i detta syfte (ibid.). Detta 
var inte så centralt i unionsförhållandet mellan Norge och Sverige, utan är tydligare 
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under och efter personalunionen som Norge hade med Danmark år 1536–1814. 
Danska som skriftspråk ersatte till exempel helt och hållet ett norskt skriftspråk, något 
som fortfarande hängde kvar i Norge till långt in på 1800-talet.7 Inom den så kallade 
"hög-kulturen" kan vi, som McLeod nämner, placera de nationella museerna. 
Intressant är det dock att Nasjonalgalleriet i Oslo upprättades som en självständig 
institution, oavhängig av andra existerande institutioner (förutom Den Kongelige 
Kunst- og Tegneskolen) eller till Sverige, på initiativ från intellektuella och 
konstnärer i Oslo (Schetelig, 1944, s. 104).  
 
Det politiska förhållandet mellan Sverige och Norge definieras i denna studie alltså 
som ett postkolonialt förhållande. I tidsperioden 1814-1905 var Sverige och Norge i 
en politisk union. I vanliga fall indikerar union ett ömsesidigt samarbete där både 
parter är självständiga. Norge och Sverige hade gemensam kung och utrikespolitik, 
men förutom det styrde länderna sig ganska självständigt (Steine, 2005). 
Förväntningarna på unionen var dock lite annorlunda. Från svensk sida, och speciellt 
den svenska överklassen, såg man framfor sig att Norge skulle arta sig mer som en 
provins än en likvärd unionspartner. Just olika förväntningar och hur detta påverkade 
de två ländernas nationalistiska strömningar förklaras bra i temaartikeln från Nordiska 
museet: "Norsk og Svensk nasjonalisme" sammanställt av Nasjonalbiblioteket (ibid.). 
Även om Norge var i union med Sverige, var det Sveriges regering och kung som tog 
de flesta beslut (ibid.). Sverige stod som en politisk övermakt i förhållandet till 
Norge, som å sin sida påtvingades rollen som den politisk undertryckte parten.  
 
Förhållandet mellan Norge och Sverige i dag är kanske inte det mest arketypiska 
exemplet på en postkolonial relation. Relationen är unik i det hänseendet att både 
länderna har haft ett relativt gott förhållande till varandra sedan unionsupplösningen, 
och har nu utvecklats till två av de rikaste länderna i världen. Som McLeod (2000, s. 
7) också fastslår, är alla postkoloniala förhållandena unika, och den norsk-svenska 
historien skiljer sig ganska mycket från till exempel England och Indiens- eller 
Belgien och Kongos postkoloniala historia. Inte bara är det skandinaviska fallet unikt, 
det är också ett mycket intressant studieobjekt. 

Nationalism 
 

Nationalism is a doctrine invented in Europe at the beginning of the nineteenth century. 

Kedourie citerad i Smith, 1991, s. 71 
 
Postkolonial diskurs är nära kopplat till nationsbyggandet som präglade stora delar av 
Europa under 1800-talet. Som den brittiska historikern Elie Kedourie nämner ovan 
var nationalismen en doktrin som uppfanns, eller konstruerades på början av 1800-
talet. Hur den uppstod och just vilken samhällskraft som formade den har länge varit 
ämne för diskussion, något som resulterat i en rad olika förklaringsmodeller. 
Beroende på vilken ingång man väljer ges det olika förklaringar på varför och hur 
nationalismen uppstod. Jag kommer inte gå djupt in på just de olika teorierna här, då 
det inte finns utrymme för det. Däremot vill jag visa till en teori som verkar ha 
                                                
7 Danska som skriftspråk förhindrade till exempel framväxten av ett norskt skriftspråk.  
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relativt stor koncensus, och som passar bra överens med den ingång jag har. För att ge 
en kort, koncis beskrivning av nationalism har jag valt den vid Boston Universitet 
verksamma professor i politisk vetenskap och sociologi Liah Greenfield. Greenfield 
förklarar att nationalism är en konstruktion: 

 
Nationalism locates the source of individual identity within a "people", which is seen as the bearer 
of sovereignty, the central object of loyalty, and the basis of collective solidarity /…/ The 
foundation of nationalism as such, the only condition, that is, without which no nationalism is 
possible, is an idea; nationalism is a particular perspective or a style of thought. The idea which 
lies at the core of nationalism is the idea of the “nation”. 

Greenfield, 1992. s. 3f 

 
Med people menas respektive länders befolkning, som för argumentets skull 
betecknas som homogen. Detta är inte ett problemfritt påstående även om vi ser på 
1800-talet. Greenfield förklarar är nationalism en konstruktion baserad på en idé om 
en nation, en konstruktion som gjordes i en tid då samhället förändrades. Det gick 
från att vara ett samhälle utan möjlighet för social mobilitet till ett samhälle med 
utökad mobilitet (ibid. s. 487ff). Samhällsförändringen sammanfaller med framväxten 
av medelklassen som den nya samhällseliten, gärna representerad av de intellektuella 
(Eriksen, 2009, s. 69-111; Hillström, 2006, s. 28ff). De sökte skapa en gemenskap, 
definierad i deras syn på den nationella identiteten, och som vi kommer se nedan var 
det den nya eliten som utpekade "folket" eller allmogen som bärare av den sanna 
nationella identiteten (ibid.).  
 
Termen nationalism är inte problemfri. Under intervjuerna märkte jag att 
intervjupersonerna inte ville prata om nationalism i museerna. Detta var också ett ord 
jag själv försökte undvika eftersom att det är ett mycket laddat ord. Jag vill därför 
påpeka, likt Greenfield (1992, s. 3) också gör, att jag med nationalism menar den term 
som innefattar nationell identitet och medvetande, och de kollektiver som baseras på 
denna, och inte den som associeras med politisk aktivism och xenofobi-baserad 
nationell patriotism, som den på senare tid ofta tillämpas. Att den senare 
begreppsassociationen är såpass central i dag är ett resultat av att ordet, likt många 
andra, utvecklas och "växer" i takt med att det används och tillämpas i olika 
sammanhang. Speciellt nation är ett ord vars betydelse har förändrats. Greenfield 
(1992, s. 5f) presenterar en modell som illustrerar semantisk utveckling The zigzag 
pattern of semantic change. Modellen förklarar hon på följande sätt: "At each stage of 
this development, the meaning of the word, which comes with a certain semantic 
baggage, evolves out of usage in a particular situation." (ibid.).  
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Fig. 2: Modell som illustrerar semantisk utveckling (Greenfield, 1992, s. 5) 
 
Sist vill jag uppmärksamma den diskussion Stefan Bohman (1996) tar upp när det 
gäller skillnaden på synen på nationalism i Norge och Sverige. Han påpekar hur 
nationer firas med en nationaldag8 och hur Sverige hela tiden har sett med avund på 
det norska nationaldagsfirandet (1996, s. 122ff). Orsaken till detta är bland annat att 
Norge har en relativt ny händelse som ger firandet en konkret förankring, nämligen 
grundlagen. Sverige hade länge svårt för att hitta en liknande förankring, och när den 
till slut lades till 6 juni har man i senare tid haft problem med att slå sig till ro med 
detta (ibid.). Bohman tar också upp hur folk associerar nationaldagen och nationalism 
med det han kallar ond nationalism, som gärna förknippas med när "skinnskallarna 
firar Karl XII" (ibid.) Det finns en skepsis för att den goda intentionen med ett 
nationellt firande kan gå över i en så kallad ond nationalism, som innebär just politisk 
aktivism och xenofobi-baserad nationell patriotism (ibid.). Denna skepsis finns också 
i Norge, och är kanske mer aktuell nu, efter terrordåden i Oslo och Utøya 22 juli 
2011, än någon gång tidigare. Både Norge och Sverige verkar däremot ha positiva 
associationer till Norges nationaldagsfirande, och ord som gemenskap och solidaritet 
upprepas på denna dag i norska såväl som svenska medier.  

Nation och postkolonialism 
På 1800-talet och början av 1900-talet gick nationalismen som en våg genom Europa. 
Även de två länderna på skandinaviska halvön påverkades. Nationen, nationell 
identitet och tillhörighetskänsla till nationen formade såväl politik som kultur. Detta 
blev speciellt viktigt för den övre medelklassen vars syn på nationen och dess 
betydelse var nära kopplat till museernas utveckling och det postkoloniala 
perspektivet. McLeod (2000, s. 69) beskriv sambandet:  
 

                                                
8Att fira nationaldagen är ett fenomen som i stor grad konstruerades på 1800-talet och är ett sätt att ritualisera 
nationalismen (Bohman, 1996, s. 109). 
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It is often pointed out that a sense of mutual national belonging is manufactured by the 
performance of various narratives, rituals and symbols which simulate an individual’s sense of 
being a member of a select group. 

 
Museerna var, och är fortfarande representanter för dessa faktorer. Som vi kommer att 
se spelar museerna i Norge och Sverige roll som samlande institutioner där ritualer 
och symboler skapas med syfte att förmedla en nationell gemenskap.  
 
McLeod (2000, s. 69) refererar till historikern Eric Hobsbawm som argumenterar för 
att nationen är avhängig av nationella traditioner och nyskapandet av dessa. De 
bevarar en viktig känsla av kontinuitet mellan en delad historia och en gemensam 
kontext. "Nations often traffic in highly revered symbols that help forge a sense of its 
particular, idiosyncratic identity in which the nation’s people emotionally invest." 
(ibid.). McLeod framhäver relevansen i förhållandet mellan nation och historiebruk 
för att konstruera en myt om en nation Myten om nationen diskuteras också noggrant 
av historikern Benedict Anderson, som definierat begreppet "Imagined 
Communities", ett begrepp som syftar på att nationer egentligen bara är konstruerade 
samhällen (Anderson, 1996, speciellt kap. 1). I boken, som på svenska översätts till 
Den föreställda gemenskapen, diskuteras begrepp som nation, nationalitet och 
nationalism, och deras relation till länder och deras utveckling.  
 
Nationens medvetande om dess historia och kultur är en viktig del av det anti-
koloniala motståndet som manifesterats genom att konstnärer, författare och andra 
intellektuella, skapar en bild av nationen (McLeod, 2000, s. 70-86). Vi kan se 
skapandet av en national identitet och medvetandegörandet av nationen och som en 
kamp mot en förtryckande makt, som till exempel Norges kamp mot Sverige. 
Kampen om nationell identitet kan uppstå även på platser som inte nödvändigtvis 
kämpar om nationell eller statlig frihet. I Sverige blev frågan om nationell identitet 
viktig från och med 1800-talet (Bohman, 1997, s. 20).  
 

Många kände det som viktigt att bland medborgarna stärka känslan av att vara svensk. Främst i 
den borgerliga och aristokratiska offentligheten strävade man efter att definiera innebörden av att 
vara svensk så alla var svenska på "rätt" sätt.  

ibid. 

 
Kampen för att definiera vad som var "äkta" svenskt eller norskt är en diskussion vi 
kommer tillbaka till lite senare. Vi ser här att det, speciellt för borgerskapet, var 
viktigt att definiera den enda "rätta" nationella identiteten, och därmed också etablera 
en viss form för makt i förhållandet till folket.  
 
I dag och för hundra år sedan fungerade museer som en symbol som förenar 
människor, människor samlades runt ritualer, som till exempel nationaldagsfirande. 
Museer använde sig också av olika narrativ för att få fram ett specifikt budskap. 
Speciellt i konstmuseer kan specifika narrativ vara med på att skapa en viss 
sinnesstämning eller patriotisk känsla. De två nationalmuseerna Nationalmuseum i 
Stockholm och Nasjonalmuseum for kunst, design og arkitektur i Oslo är bra exempel 
på detta. Vid ett besök på Nationalmuseum i Stockholm blir man i trapphuset mött 
med tavlorna Karl XIIs: likfärd av Gustav Cederström och En hjältes död av Nils 
Forsberg samt det mycket omdiskuterade Gustav Vasas intåg i Stockholm 1532 av 
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Carl Larsson. Dessa är alla tavlor där nationens storhetstid och stolthet presenteras. 
Detta visar vad som var viktigt för nationen, nämligen krigshistoria, hjältekungar och 
patriotism. Att dessa ställs ut på såpass framträdande platser visar hur museets män 
och kvinnor, från övre medelklass, förmedlar just deras idé om vad som är "äkta" 
svenskt. 
 
Bland forskare råder det en relativt klar koncensus om att det är eliten som definierar 
nationen utifrån deras perspektiv (Greenfeld, 1992, s. 5; Gellner i Hutchinson & 
Smith, 1994, s. 55-70; Hobsbawm i Hutchinson & Smith, 1994, s. 76-82; m.fl. i 
Hutchinson & Smith, 1994). Samhällets utveckling och borgerlighetens intränad som 
den nya samhällseliten, gav under 1800-talet ett incitament för en ny definition, eller 
snarare en re-definiering av nationen. Denna re-definiering formas enligt elitens syn 
på och idé om nationen, till exempel enligt deras syn på historien. I Sverige var 
Stormaktstiden en central del av nationen medan det i Norge var sagatiden och 
vikingarna som utgjorde kärnan i nationens själ. För att förmedla nationens "identitet" 
skapas symboler och ritualer med syfte att bilda folkmassorna. Som vi ovan sätt 
används gärna så kallad "hög-kultur" för att förmedla denna identitet. Detta gäller 
både i en kolonial kontext, men också inom nationen. Det ligger nära att tolka de 
nationala museerna som förmedlare av nationell identitet.   
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Metod och material 

Eftersom undersökningen innebär att jämföra historiskt material från olika 
tidsperioder (1905 och 2010) från fyra olika institutioner (Skansen, Nationalmuseum i 
Stockholm, Nasjonalmuseum for Kunst, Arkitektur og Design, samt Norsk 
Folkemuseum) har jag valt att använda textanalys som forskningsmetod. Materialet 
som analyseras är årsböcker och årsberättelser, ett material där museets idéer, mål och 
syften uttrycks relativt klart. Speciellt med tanke på att de flesta som upplevde 1905 
inte längre lever står skrivna årsberättelser fram som ett väl lämpat material. Eftersom 
studien handlar om händelser som försiggick för över 100 år sedan är skrivna källor, 
och först och främst tryckta, officiella källor med uttalade verksamhetsmål och syfte 
(i den grad de finns) väl lämpade för studier. För att förklara museernas situation i 
dag kompletteras textanalysen med intervjuer.  

Innan arbetet började blev jag genom samtal med de olika museerna uppmärksammad 
på att det är relativt nytt, efter omfattande museireformer, att museerna har haft 
uttalade mål och syften. Möjligtvis indikerar detta att det har varit ganska individuellt 
om man gått ut med museets mål och syfte officiellt, samt att museerna numera på 
många sätt har fått gemensamma procedurer för verksamhetsutveckling etc. 

Museernas årsberättelse och årsböcker utgör oftast ett och samma dokument. 
Årsberättelsen finns antingen som ett eget dokument, eller så ligger den som en bilaga 
i årsboken, som i övrigt består av artiklar skrivna av museets anställda. Det är främst 
årsberättelserna jag är intresserad av då idé, mål och syfte oftast presenteras här. I 
tillägg till årsberättelser ger också museernas stadgar en inblick i museets idé, mål 
och syfte. Dock kan det ta många år mellan varje gång dessa ändras. Till exempel var 
Nordiska museets stadgar oförändrade mellan 1880 och fram till 1920-talet.  

Inte alla museer gav ut årsberättelser på en årlig basis på början av 1900-talet, utan 
dessa kom gärna sporadiskt. Speciellt utkom Nasjonalgalleriets årsböcker och 
årsberättelser med ganska ojämna mellanrum fram till andra världskriget. Där 
årsberättelser saknas för den aktuella perioden (ca 1905) är historiska berättelser till 
god hjälp. Sigurd Willochs Nasjonalgalleriet gennem hundre år (1937) och Haakon 
Scheteligs Norske museers historie: Festskrift til Thor B. Kielland på 50-årsdagen 
9.12.1944 (1944) fungerar som stöd där andra källor saknas. 

I de övriga museernas fall har inte större problem med mängden material eller 
tillgänglighet uppstått, varken nutida eller kring år 1905. 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har studien analyserat materialet i syfte att 
kartlägga de idéer och ideologier som kommer till uttryck. Detta kallas idé- och 
ideologitextanalys, och är en metod som fokuserar på att identifiera de idéer som 
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kommer till uttryck, nämligen museets idéer och ideologier (Bergström & Boréus, 
2000, s. 158).  

I en analys där olika idéer eller ideologier ska identifieras är det svårt att undvika 
lyfta fram Max Webers metodologi som innebär så kallade idealtyper:9 "/…/‘ideal 
type', a key concept in Weber's methodological discussion, refers to the construction 
of certain elements of reality with evaluations of any sort." (Gerth & Mills, 1958, s. 
59). I korta drag går metoden ut på att för att identifiera önskade element i ett 
material, gör man så kallade idealtyper som är definitioner på de begrepp man vill 
undersöka. Sedan appliceras dessa idealtyper som ett raster för att sålla information i 
olika fack, och på så sätt urskiljs relevant information, som sedan kan diskuteras 
(Bergström & Boréus, 2000, s. 158; Gerth & Mills, 1958, s. 55ff; Weber, 1983, s. 
15f). Ett problem med denna metod, som Weber också varnar för, är att idealtyperna 
baseras på subjektiva meningar (Weber, 1983, s. 16). Han fortsätter: "Då man 
överväger metoder måste man ofta välja mellan oklara och klara termer. De klara 
termerna är visserligen abstrakta och "idealtypiska" men för vetenskapliga syften är 
de att föredra." (ibid.). Med andra ord är det accepterat att använda subjektiva 
meningar, så länge man är medveten om det.  

En metod som skulle kunna vara ett alternativ är diskursanalys. Diskursanalys är en 
metod som syftar att analysera själva språket som används. Med tanke på ett 
postkolonialt forskningsperspektiv är diskursanalys en metod som ligger mycket nära 
den typ av litteraturstudie som är definierande för postkoloniala studier. Alvesson och 
Sköldberg (2008, s. 460) citerar sociologen Jonathan Potter som förklarar att: 
“Diskurs är en social text. Fokus på diskurs innebär därmed att man intresserar sig för 
'tal och texter som delar av sociala praktiker'" (Potter 1996:105). Ren diskursanalys 
syftar att analysera själva språket i en text. Diskursanalysen undersöker hur ett 
budskap kommer fram i en text, inte så mycket vad det budskapet är. Men det är att 
undersöka vad och relationen mellan organisation/individ och idé jag har som mål 
med arbetet. “Idé- och ideologianalys kan analysera vilka ideologier som omfattas av 
partier eller organisationer, och hanterar oftare än diskursanalysen relationer mellan 
aktör och idé" (Bergström & Boréus, 2005, s. 177). För att knyta tillbaka till den 
teoretiska diskussionen kan man säga att valet av att göra en diskursanalys nog också 
hade motiverat användandet av ett kritisk teoretisk forskningsperspektiv. 

För att undersöka dagens museala situation och hur museerna ser på sig själva i dag 
har studien utöver textanalys använt sig av intervjuer. Dessa intervjuer innefattar 
intervjupersoner med ledande ställning vid museerna. Motivationen till varför jag valt 
att göra intervjuer är att fånga upp aspekter av verksamheternas planer och idéer som 
kanske inte uttrycks i verksamhetsdokument. Speciellt med tanke på de ovan nämnde 
museireformer kan sådana verksamhetsdokument ha en tendens att bli mycket 
generaliserade då museerna kanske inte önskar att bli bundna av dessa. Det som står i 
verksamhetens mål och strategidokument kanske inte alltid är det samma som de 
idéer ledningen har för museet. 

                                                
9 Här bör det preciseras att det med idealtyper inte på något sätt tillägnas ideella egenskaper i positiv bemärkning, 
utan har ett neutralt värde.  
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Intervjuerna fördes på ett vis jag valt kalla kvalitativa samtalsintervjuer. 
Intervjufrågorna var öppna och idén var att föra ett samtal med en allmän, informell 
ton. Intervjuerna utfördes i en kontrollerad miljö och inom relativt fasta ramar, med 
detta menas att intervjufrågorna var formulerade i förväg, men att intervjupersonen 
utvecklar och berättar kring dessa. Bill Gillham definierar denna typ av intervju som 
den halvstrukturerade intervjun (2005, s. 103). Som intervjuare var det viktigt att 
hålla sig så neutral som möjligt under intervjun för att inte påverka svaren i någon 
stor grad. Intervjupersonerna hade inte mycket tid att avsätta, och det var därför 
viktigt att hålla samtalet inom en tidsram på ungefär 45-60 minuter. För att spara 
ytterligare tid har alla intervjuer skett på respektive persons arbetsplats. 
Intervjuobjekten är alla personer som i sin dagliga arbetssituation är relativt vana vid 
att göra intervjuer. Deras professionalitet och erfarenhet bidrog till att intervjuerna 
gick smidigt. 
 
Som en huvudregel är det viktigt att avklara etiska aspekter med intervjupersonerna 
och intervjuaren. Följande etiska punkter blev presenterade för mina respondenter: 

• Fråga om personen vill ha insyn i deras bidrag till arbetet innan det 
färdigställs. 

• Erbjuda personen att vara anonym, dock är viktigt för intervjuns validitet att 
personens arbetstitel framgår. Jag ser ingen orsak till att personens integritet 
kommer att skadas av intervjun och anser det inte vara nödvändigt att vara 
anonym. Men det är upp till personens tycke. 

• Jag är inte ute efter att sätta dit, eller på något sätt ställa personen eller 
institutionen i dåligt ljus eller på annat sätt skada dess rykte. 

Efter intervjun förklarade jag lite om mina tankar om intervjun i förhållande till de 
resultat jag letade efter, samt erbjöd personerna att läsa det färdiga arbetet innan det 
publiceras. 
 
För att sammanfatta mina teori- och metodval har jag valt att göra en idé- och 
ideologianalys, samt intervjuer, för att därefter jämföra de olika museernas idé, mål 
och syften.  

Syftet med intervjuerna är att få en inblick i museets eget syn på museet från anställda 
vid museerna, gärna information som inte kommer till uttryck i det skrivna 
källmaterialet. Meningen med intervjun är inte att göra en semantisk tolkning av 
intervjuobjektens diskurs, utan att komplettera textanalysen. Därför applicerades de 
samma analyskriterier till intervjuerna som vid textanalysen, dvs. vilken idé, mål och 
syfte museet har haft.  
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Analysparametrar 
Forskningsfrågorna beskriver att syftet med studien är att kartlägga idéer, mål och 
syften som implicit eller explicit uttrycks i museernas årsböcker och årsberättelser. 
Däremot är det så att börjar man läsa texter utan någon form för plan för vad man 
letar efter är det svårt att uppnå önskvärda resultat. Det är därför viktigt, som nämnt 
ovanför, att man har klart för sig var det är man letar efter; klara definitioner av idé, 
mål och syfte behövs. Parametrarna idé, mål och syfte, som förtydligades i 
forskningsfrågorna, valdes då dessa är aspekter av museet som definierar 
verksamhetens ideologiska grundvalar samt vilken riktning de utvecklas. Definitionen 
av parametrarna, eller idealtyperna, formuleras med forskningsfrågorna i åtanke och 
följande definitioner av idealtyper är tänkt att fungera som raster som ska sortera 
olika formuleringar i sina respektive fack (Bergström & Boréus, 2000, s. 158; Gerth 
& Mills, 1958, s. 55ff; Weber, 1983, s. 15f).  

Syfte: 
Vad var avsikten med museets verksamhet? Vilka riktar det sig till och varför? Syfte 
beskriver museets mål på ett övergripande plan. Syfte ses ofta som långsiktiga mål 
för museet, gärna mål som egentligen aldrig kan uppnås. Ett exempel på syfte är: att 
främja kunskap om svensk allmogekultur och historia. 

Mål: 
Museernas mål syftar på det museet själv, eller deras anställda10 menar målet med 
verksamheten är. Det kan vara allt från att sprida kunskap om konst och historia, till 
att vara en samlingsplats för folk. Mål är ofta nära kopplat till syfte, och är också ofta 
tydligt uttalade av museet. Mål är realistiska målsättningar/ambitioner som önskas 
uppnås inom en definierad tidsram på några år. 

Idé: 
Med idé menas den ideologiska grundvalen museet baserar sin verksamhet på. Vad 
för ideologiskt syfte har museet haft? Detta kan variera från att vara en förespråkare 
för demokrati, mångfald eller jämlikhet, eller att fungera som samlingspunkt för 
nationen. I analysen ser jag t.ex. hur museet har varit en samlingspunkt för nationen, 
en symbol för nationellt identitetsskapande och liknande. Jag anser att mål och syfte 
är relativt klart uttalade från museernas sida, medan ideologi ofta kan var mer dolt. 

                                                
10 De anställda är i detta fall författarna av årsberättelserna samt intervjupersonerna. 
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Forskningsläget 

Jag kommer i detta avsnitt att gå igenom forskning som tidigare har gjorts om de fyra 
museerna i fråga. Eftersom det handlar om fyra institutioner som har en historia och 
influenser som sträcker sig både långt och djupt, skulle det vara orimligt göra en lista 
som omfattar all forskning. Endast den mest relevanta forskningen kommer därför att 
belysas.  
 
Friluftsmuseerna Nordiska Museet och Skansen, och Norsk Folkemuseum har fått 
mycket uppmärksamhet från forskare. Dels beror detta på att museerna grundades i en 
tid då hela samhället var i stor utveckling, samt att Nordiska museet och Skansen, och 
Norsk Folkemuseum var de första museerna i sitt slag. När det gäller de nationella 
konstmuseerna Nasjonalgalleriets och Nationalmuseets har också dessa forskats på. 
Gemensamt för alla fyra museerna anno 1905 är deras roll som skapare av nationell 
identitet. Forskning på museerna i dag är gärna mer inriktade mot speciella 
utställningar, evenemang eller liknande. Att hitta forskning om museerna i dag, ur ett 
postkolonialistiskt perspektiv har visat sig vara lite av en utmaning.  

Museal forskning  
Sten Rentzhog och Magdalena Hillströms är forskare som bör nämnas när det 
kommer till forskning på Nordiska museet. Både Rentzhog och Hillström har varit 
forskare aktiva vid Nordiska museet. Deras forskning fokuserar speciellt på museets 
etableringsfas och hur dess etablering och utveckling relaterar till samhällets 
utveckling. Intresset för att forska på Nordiska museet och Skansen situation i dag har 
däremot inte varit lika stort.  
 
I sin avhandling Ansvaret för kulturarvet: studier i det kulturhistoriska 
museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 
1872-1919 (2006) tar Hillström upp många av de poänger jag har som utgångspunkt i 
mitt forskningsarbete. Dels diskuterar hon den skiftning som uppstår när 
medelklassen skjuter sig upp och fram i samhället som den tongivande klassen. Deras 
krav om bildning och tillgänglighet till en allt större allmänhet leder till förändringar 
inom museet som institution. Dels ett nytt historiskt medvetande och dels att ett fokus 
på nationen och nationell identitet präglar samhället, och att museer blir viktiga 
institutioner för skapandet och förmedlandet av nationell identitet. 
 
För att förstå Nordiska museet och Skansen måste man förstå Artur Hazelius skriver 
Sten Rentzhog i Friluftsmuseerna: en skandinavisk idé erövrar världen (2007, s. 23). 
Rentzhog ger en ganska djupgående beskrivning av Hazelius bakgrund och tankar 
med Nordiska museet speciellt, men också friluftsmuseer i allmänt. Han rör vid 
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idéerna som låg till grund för bildandet av friluftsmuseerna Skansen och Norsk 
Folkemuseum, och visar på många sätt hur Artur Hazelius' idé sprids till bland annat 
Norge och Danmark.  
 
Likt Artur Hazelius var drivkraften bakom Nordiska museet och Skansen, var Hans 
Aall (1869-1946) fader till och förvaltaren av Norsk Folkemuseum. Under 52 år, från 
museets grundande 1894 till sin död 1946 var Aall mannen med visionen och målet 
för Folkemuseet (Rentzhog, 2007, s. 61). Då Rentzhog ger en ganska övergripande 
genomgång av Norsk Folkemuseums historia, går Tonte Hegard en genomförlig, 
närmast biografisk genomgång av Hans Aalls liv i Hans Aall - Mannen, visjonen og 
verket (1994). Hegards bok ger en god förståelse för varför Aall grundade museet och 
vilka personer som inspirerade honom.  
 
För den norska museiutvecklingen på 1800-talet vill jag nämna Anne Eriksen. 
Hennes bok Museum, en kulturhistorie (2009) visar, likt Hillström och Rentzhog, hur 
norska museer växer fram på 1800-talet. Eriksen pekar på många av de samma 
faktorer som Hillström och Rentzhog, och drar nära paralleller mellan samhällets och 
museernas utveckling.  
 
Som förklaring på samhällsutvecklingen på 1800-talet diskuterar Hillström (2006, s. 
83ff) Jürgen Habermas sitt perspektiv på samhällsutvecklingen; hur övergången från 
ett samhälle där den absoluta kungamakten och dess närmste krets är den tongivande 
och definierande offentligheten, till ett samhälle där borgerligheten blir den 
tongivande klassen. Den parallell hon drar mellan Habermas' teori och den svenska 
samhällsutvecklingen är också applicerbar på det norska. 
 
Kastar vi blicken tillbaka till Sverige och till Nationalmuseum ger Per Bjurströms 
jubileumsbok Nationalmuseum 1792-1992 (1992) en utförlig historisk genomgång av 
Nationalmuseet och dess samlingar och byggnadens historia. Bjurströms genomgång 
är användbar då han visar på de trender och idéer de olika överintendenter vid museet 
kämpade för, som i sin tur präglade museets politik och verksamhet. Bjurström har 
använt mycket av Nationalmuseums arkivmaterial i form av både årsböcker och 
stadgar, ett material jag själv kommer att undersöka. Dock har Bjurström genomgått 
ett mycket större tidsspann än jag kommer att göra och kan därför visa på trender som 
sträcker sig över en större tidsperiod. Detta kommer underlätta något i mitt arbete för 
att identifiera Nationalmuseets idé, mål och syfte.  
 
När det gäller Nasjonalgalleriet i Oslo ger Sigurd Willoch en mycket bra bild på dess 
uppkomst och tidiga historia i Nasjonalgalleriets förste 100 år (1937). Detta 
jubileumsverk anser jag vara ett mycket viktig komplement till mitt forskningsarbete 
då det, även om det skrevs ungefär 30 år efter tidsperioden denna studie undersöker 
(1904-1906), kan ge värdefull information från tiden då händelserna fortfarande var 
relativt färskt i minnet. Då Nasjonalgalleriet under tidigt 1900-tal inte utgav årsböcker 
med jämna mellanrum kommer Nasjonalgalleriets første 100 år fungera som en 
viktig kompletterande källa. Sigurd Willoch var också intendent vid Nasjonalmuseum 
for kunst, design og arkitektur, Anita Kongsund använd sig av i sin redogörelse för 
Nasjonalgalleriets historia: Saaledes slumrer vist ogsaa hos os mangt et udmerket 
geni under koften (Kongssund, 2006). 
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Bland den forskning jag nu har nämnt är det inte så många som gör en jämförande 
studie av de museerna jag studerar. Av störst intresse är Tove Schmidt Galaaens 
mastersuppsats om just förhållandet mellan Nordiska museet och Skansen, och Norsk 
Folkemuseum (2005). Syftet med denna uppsats skriver hon är att studera 
förhållandet mellan museerna och undersöka om det var ett samarbete eller inte 
mellan museerna (2005, s. 113). Hon konkluderar med att det var ett samarbete 
mellan museerna, och att detta fortsatte även efter unionsupplösningen.  

Postkolonial museiforskning 
Det internationella samarbetet European National Museums (EuNaMus) är ett av de 
nyare forskningsprojekt som undersöker museet ur ett postkolonialt perspektiv. Som 
namnet indikerar handlar det om nationella museer. Projektet organiseras av 
professorerna Simon Knell vid Leicester University, Arne Bugge Amundsen vid Oslo 
Universitet och Peter Aronsson vid Linköping Universitet. På programmets 
internetsida definieras EuNaMus syfte på följande sätt: 
 

The project aims to create a platform in an area where research so far has been scattered and 
fragmented. Previous research on national museums has often been based on individual case 
studies and often single disciplinary areas, such as art history and archaeology. This project adds 
value by developing a body of knowledge and expertise on the historical trajectories and 
contemporary complexity of national museums. Understanding the cultural force of national 
museums will provide citizens, professionals and policy makers with reflexive tools to better 
communicate and create a common understanding of diversity and community in developing 
cultural underpinning for democratic governance.  

EuNaMus, 2010 
 
Projektet gav 2011 ut artikelsamlingen National museums, new studies from around 
the World (Knell et. al., 2011), som ger en spännande inblick i nyare museal 
forskning med ett postkolonialt perspektiv. Antologin undersöker hur nationalmuseer 
har hjälpt konstruera en nationell medvetenhet, att diskutera frågor om nationalism, 
etnicitet och multikulturalism samt hur det kan hjälpa hantera politisk förändring.  
 
Den irländska historikern Benedict Andersons verk Den föreställda gemenskapen: 
reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning, diskuterar och reflekterar 
kring nationalismens ursprung och spridning. Anderson definierar begreppet 
imagined communities, ett begrepp som i stor grad används av forskare när man 
pratar om nationalism i dag (se speciellt Anderson, 1996, s 71ff). Andersons 
reflektioner är mycket centrala när man ser på hur museer används som verktyg i 
nationalismens syfte. Detta är ett verk som i hög grad har inspirerat mitt arbete. 
 
Just förhållandet mellan Norge och Sverige har utifrån mina erfarenheter fått relativt 
lite uppmärksamhet i historisk forskning, speciellt gäller detta forskning på museerna. 
Detta är också något historikern Harald Gustafsson kommenterar, och som var en 
motivation för den skandinaviska historikerkonferens som Historiska institutionen vid 
Lunds Universitet arrangerade 2005 (Gustafsson et.al., 2007b, s. 9).   
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Museet i dag 
EuNaMus forskningsfokus på den postkoloniala aspekten av natioalmuseer är en frisk 
pust i ett fält som det efter min erfarenhet har varit relativt tyst om i senare tid. Det 
betyder inte att det museala forskningsfältet är dött, tvärtom är det ett fält där mycket 
forskning pågår. Dock är min erfarenhet att forskning på museer i Norge och Sverige 
ur ett postkolonialt perspektiv inte har varit det mest framträdande perspektivet. Som 
Hillström nämner har en stor del av nyare museal forskning fokuserat på museernas 
ledning, administration, ekonomisk förvaltning och pedagogiska metoder (Hillström, 
2006, s. 28). De senare åren har forskning börjat använda ett postkolonialt 
forskningsperspektiv. Syftet har gått mer mot i riktning att ifrågasätta museet som 
opartiska och objektiva bildnings- och bevarandeinstitutioner (ibid.). Just museet som 
en samlare och bevarandeinstitution var fokus för Hammarlund-Larssons studie av 
Nordiska museet: Samhällsideal och framtidsbilder (2004). I studien visar hon, 
tillsammans med Bo G. Nilsson och Eva Silvén, hur museet präglades av samhällets 
utveckling genom det 20-århundrade. De tar upp effekten av de museireformer som 
på 1970-tal och framåt präglat svenska museers verksamhet (Hammarlund-Larsson, 
2004, s. 218).  
 
En bok som för en intressant diskussion om museet, nationalism och skapande av 
identitet är Stefan Bohmans Historia, museer och nationalism (1997). Bohman tar i 
det hela upp vilken påverkan nationalism har spelat för museer i Sverige från slutet av 
1800 och fram till i dag (1990). Bohman diskuterar också nationalism som fenomen i 
dagens samhälle. Som jag också kommer in på i min diskussion så har nationalism en 
helt annan innebörd i dag än det hade a priori de två världskrigen, och Bohman tar 
upp det som kallas både god och ond nationalism. Avslutningsvis hänvisar han till en 
studie där en mängd museer uppmanades skriva om "vilken roll de tyckte att museer 
spelar i formandet av nationell eller regional identitet." (Bohman, 1997, s. 146). 
Studien visar att det är viktigt för museerna att vara en samhällsaktör och 
opinionsbildare, snarare än att vara en formare av nationell eller regional identitet 
(ibid. s. 146ff).  
 
Som forskningsgenomgången visar har det enligt mina erfarenheter inte gjorts mycket 
forskning vad gäller just förhållandet mellan museer i Norge och Sverige ur ett 
postkolonialt perspektiv. Den forskning som gjorts har antingen koncentrerat sig på 
"för och nu" inom de enskilda länderna, eller om förhållanden mellan några av de 
fyra museerna i en specifik tidsperiod, oftast mot slutet av 1800-talet. Jämförelser 
mellan Nationalmuseum och Nordiska museet och Skansen har gjorts, men i mitt 
undersökningsarbete har jag inte stött på forskning som studerar de fyra museerna i 
samma syfte som i min studie.   
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Historisk bakgrund 

Genom hela historien har museet utvecklats i takt med samhället. Från kungliga 
skattkammare, privata konstsamlingar och kuriosakabinett, till bildningsinstitutioner 
och demokratiska talrör. Konst och andra värdefulla föremål blev på 1700-talet 
plundrade från andra länders skattkammare, för att sedan bli ställda ut som troféer, 
vilkas symboliska värde manifesterade nationens inte bara fysiska övermakt, men 
också deras kulturella och intellektuella dominans (Willoch, 1937, s. 9ff; Bjurström, 
1992, s. 8ff). Under 1800-talet, när de europeiska samhällena skiftade bort från att 
domineras av monarker vars ord var lag, till ett samhälle där medelklassen och en 
större allmänhet definierade landets vilja, blev museets uppgift att ha en mer 
allmänbildande funktion (Hillström, 2006, s. 83ff; Eriksen, 2009, s. 52ff). För 
medelklassen, som en relativt ny samhällsklass, blev det viktigt att bilda folket i 
landets kultur och historia (Pedersen i Rogan & Amundsen, 2010, s. 48ff; Hillström, 
2006, s. 83ff; Eriksen, 2009, s. 52ff ). Syftet var att ge en bekräftelse på nationens 
existens (Eriksen, 2009, bland annat s. 58f, 80ff). Kopplingen mellan samhällsmässiga 
förändringar och postkolonialism, och museerna sammanfattas bra av professor i 
antropologi Flora E. S. Kaplan (1996, s. 1):  
 

The spread of museums in the 19th century was apparently spurred by burgeoning science and 
capitalism in the West; and in the 20th century, by industrialization, change and the demise of 
colonialism. 

 
Museerna hade redan på 1800-talet ett idealistiskt tänkande (Pedersen i Amundsen, 
Rogan & Stang, 2003, s. 34). På konstmuseerna var tanken att konsten var något som 
alla skulle kunna ta del av (ibid.). Dagens museer har många likhetsdrag med de på 
1900-talet (ibid. s. 44). Museet är i dag en institution som strävar efter att vara 
tillgänglig och öppen för alla, oavhängig av bakgrund, samhällsklass eller kön. I 
tillägg till detta har museerna också ett ansvar att samla och förmedla 
samtidsdokumentation såväl som historisk dokumentation (ICOM, 2006). I dag 
definieras en stor del av museets mål och syfte genom statliga regleringsbrev, 
uppmaningar från internationella organisationer som Unesco och ICOM, samt från 
nationella och internationella museinätverk som International council of museum 
(ICOM).   
 
Ser vi tillbaka på museets historia ser vi en institution där historia, kultur och 
samhälle förmedlas genom samlingar och utställningar. Vi ser också en institution 
som i sig själv är ett monument, skapat av de människor som representeras i museet. 
Museet är en symbol för identitet, och de som identifierar sig med det är de som 
representeras i det. Man kan säga att museet är de som representeras i det. Till en viss 
grad kan man också säga att museet är de som identifierar sig med det.  
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Nationalism och nationell identitet 
Under det 20:e århundradet har Europa och Världen upplevt de obeskrivligt hemska 
konsekvenserna som extrem nationalism kan leda till. Dessa erfarenheter, som ligger 
endast ett fåtal generationer bakåt gör att begreppet nationalism har en helt annan 
innebörd i dag än det hade vid slutet av 1800-talet. Det är viktigt att ha detta i åtanke 
när man studerar institutioner och människor som levde och verkade då. De hade inte 
upplevt Nazi-Tysklands brott mot mänskligheten som generationerna efter kom att 
bevittna. Detta innebär att jag som skriver, och du som läser måste ta med denna 
förförståelse när vi betraktar museerna, deras centrala aktörer och intentioner när vi 
pratar om nationalistiskt syfte och skapandet av nationell identitet.  
 
Begreppet kultur, och särskilt nationalkultur, är mycket vagt och svårdefinierat, om 
det överhuvudtaget kan tala om en gemensam nationell kultur. Speciellt i dagens 
samhälle kan man inte prata om någon homogen kultur. Har vi lärt något av historien 
så är det att kulturer, nationer och folk består av ett konglomerat av kontakter, 
influenser och utbyten mellan varandra. Det är också ett begrepp vars innebörd 
förändras över tid. Det man 1905 menade med nationalkultur, folkkultur eller 
stadskultur betydde något annat än det vi i dag förbinder med dessa begrepp. 
Följaktligen, utan att gå in i definitioner av det mångfacetterade begreppet kultur, vill 
jag använda mig av begreppens innebörd vid de olika tidsperioderna. Det vill säga att 
när jag ser på museerna anno 1905, med kultur menas det jag förstår som kultur ur de 
samtida källorna. När jag ser på 2010 däremot, vill jag använda dagens innebörd av 
ordet. Detta är för att underlätta arbetet och därför att det inte är begreppet kultur som 
är under luppen i detta arbete.  
 
Nationalism är en form för fosterlandskärlek som växer fram på 1800-talet. Filosofen 
Ernest Gellner definierar nationalismen som en sorts patriotism som strävar efter att 
vara "hög-kulturell" gemenskap (Gellner, 1988, s. 138). En gemenskap vars 
population kan upprätthålla ett utbildningssystem, och å andra sidan bestående av en 
anonym, mobil och relativt homogen population (ibid.). Enligt Gellner har 
nationalismen som mål att bli en "hög-kulturell" gemenskap. Man kan argumentera 
att "hög-kultur", i detta fall representerat av museet, utgör ett medium för att förmedla 
information till populationen, och på så sätt fungerar som ett verktyg för nationalism. 
Detta resonemang pekar dock mot ett argument att museet blev ett verktyg för de 
personer som sökte förmedla nationalism och nationell identitet. Det stämmer till en 
viss grad, men jag vill som sagt göra en distinktion mellan de personer vars idéer och 
visioner skapade museet – idéer som på grund av den politiska situationen var 
delaktiga i att skapa nationell identitet och gemenskap – och personer som utnyttjade 
museet för att sprida politiska meningar som museet i sig inte representerade.  
 
Inom begreppet nationalism skiljer Benedict Anderson (1996, s. 79ff) mellan två 
huvudbegrepp: Officiell nationalism och språknationalism. Språknationalism uppstår 
oftast spontant och använder språket som en symbol på det urnationella. 
Språknationalismen, som i förhållandet till officiell nationalism kan räknas som 
vänsterorienterad, börjar i Norge med diktaren Ivar Aasen som 1848 och 1850 utger 
böckerna Nynorsk gramatikk och Ordbok (Anderson, 1996, s. 79). Folknationalism 
förhärligade folkkultur och allmogekultur, och denna form för nationalism syns bäst 
på museerna Nordiska museet och Skansen, samt Norsk Folkmuseum. Som en 
reaktion mot folknationalism uppstår en konservativ, officiell nationalism från 
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maktgrupper (Anderson, 1996, s. 110; Steine, 2005). "Denna officiella nationalism 
var en konservativ, för att inte säga reaktionär politik som utarbetades efter mönster 
av den huvudsakligen spontana folkliga nationalism som föregått den" (Anderson, 
1996, s. 110). I Sverige representerades denna typ av nationalism av de övre 
samhällsskikten.11 En stor del av den svenska befolkningen såg på Norge som en 
svensk provins i stället för en likvärdig unionspartner (Steine, 2005). Norge hade inte 
krav på samma inflytande på utrikespolitiken som Sverige, och Sverige skulle ha en 
sorts förmyndarroll över Norge. En tätare union, och en tanke om ett gemensamt 
skandinavisk rike uppstod, kanske som ett hopp om en ny stormaktstid (ibid.). 
Borgerskapet och aristokratin i Stockholm blickade gärna nostalgisk tillbaka till Carl 
XII och Gustav II Adolf för att hitta en definition på vad det "äkta" svenska var, och 
kanske var en stark union på den Skandinaviska halvön ett svar på denna fråga.  
 
I Sverige var tanken om ett skandinaviskt rike länge framträdande, och bland annat 
grundaren av Nordiska museet och Skansen, Artur Hazelius tillhörde de som var 
"skandinavister" (Hillström, 2006, s. 35). Entusiasm för ett rike bestående av flera av 
de nordiska länderna – speciellt unionsländerna Sverige och Norge – gjorde att den 
svenska nationalismen bromsades (ibid. s. 87). Oklarheten om en svensk nationalism 
skulle vara exklusivt svensk eller om den skulle innefatta Norge skapade oklarhet om 
vilket "folk" som skulle representeras av nationalismen (ibid.). Efter unionen mellan 
Norge och Sverige upplöstes 1905 eliminerades den skandinavistiska tanken; 
nationalism i Sverige kunde efter unionsupplösningen, fullt ut koncentrera sig om att 
fokusera på det svenska folket (ibid. s. 290). Eftersom att skandinavismen inte 
fortsatte vara central för museerna efter unionsupplösningen kommer jag inte att 
lägga större vikt vid den i denna studie. För museerna var skandinavismens betydelse, 
som Hillström (2006, s. 35) poängterar, störst i Nordiska museet och Skansens tidiga 
år på 1800-talet då Artur Hazelius arbetade med att forma museets syfte. 
 
Mot slutet av 1800-talet fanns det i akademiska och politiska kretsar i Norge en stor 
vilja för en upplösning av unionen med Sverige (Steine, 2005). Drivkraften var 
folknationalismen som sedan mitten av 1800-talet hade skapat en folkrörelse. Den 
omfamnade idén om att det norska kulturarvet bestod av bondekulturen:  
 

Den ble utpekt som både eldst og mest ekte. Uberört av dansketid, dansk språk og annen 
utenlandsk innflytelse representerte bondekulturen en levende forbindelse til Norges storhetstid i 
vikingtid og middelalder.  

Eriksen, 2009, s. 76 

 
Under dansktiden blev norsk adel mer eller mindre utbytt mot ämbetsmän. De stod 
för en upplysningsideologi där folket skulle bildas i den "rätta" norska identiteten. 
Ämbetsmän och intellektuella organiserade sig gärna, och en av dessa grupper 
kallades Lysakerkretsen (ibid. s. 80). Lysakerkretsen representerade en intellektuell 
elit som var ledande inom nasjonalitetsbevegelsen (ibid.). De åberopade sig ansvaret 
att bilda det norska folket i nationalitet och nationalkänsla: "/.../ Moltke Moe sa at 
Norsk Folkemuseum skal gi det brede lag av folket en bedre forståelse av 

                                                
11 I Norge präglade folknationalismen i stor grad hela samhället, eller rättare sagt, det var inga större skillnader 
mellan folknationalismen och den officiella nationalismen.  
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nasjonaliteten, og at museet skal vekke nasjonalfølelse." (ibid.). Grunden i Moes 
retorik var att folket var bärare av en glömd kulturskatt. Denna skatt var det endast de 
intellektuella som kunde frigöra och bringa fram i en nationell blomstring (ibid.).  
 
I Norge smältes officiell- och språknationalism samman för att uppnå ett gemensamt 
mål: en norsk nationell identitet. Både Norsk Folkemuseum och Nasjonalgalleriet 
representerade detta nationella syfte, trots olika sätta att kommunicera det, och till en 
viss grad olika målgrupper. I Sverige kan man å sin sida urskilja en mer markant 
skillnad mellan Nationalmuseet och Skansen.  Å ena sidan representerade 
Nationalmuseum den officiella nationalismen, och Nordiska museet och Skansen som 
representerade folknationalismen å andra sidan. 

Ett samhälle i stark utveckling - en kamp för självständighet 
1800-talet var ett sekel präglat av stora förändringar. De politiska revolutionerna i 
Frankrike skapade ett samhälle där kungens makt inte längre var obegränsad och 
absolut (Gustafsson, 2007a, s. 186f). Folket, representerat av den stadigt växande 
medelklassen, framstod mer och mer inom politiken, och tankar om folkbildning blev 
mer framträdande (ibid.). Detta blev en drivkraft för museerna.  
 
Mot slutet av 1700-talet etablerade Louvren i Paris sig som en tidig version av ett 
nationalmuseum där statens samlingar ställdes ut för allmänhetens betraktande 
(Willoch, 1937, s. 11f). Louvren blev en förebild för de många nationella gallerier 
som växte fram på 1800-talet. Museet i Paris representerade på många sätt det 
historiemedvetandet och idén att samla konst som en statlig eller nationell 
manifestation, som växte fram efter den franska revolutionen (Bohman, 1997, s. 15). 
Dessa samlingar bestod av krigsbyten eller inköp från andra kungliga samlingar. Det 
är en sådan samling som ligger till grund för de Svenska kungliga konstsamlingarna 
som sedan blev Nationalmuseum. Som Bohman (1997, s. 15) påpekar blev samlandet 
av konst för att manifestera erövrarens kulturella överlägsenhet, en föreställning som 
ofta återkommer i historien.  
 
Ivern att skapa en unik nationell identitet kan ses som ett sätt att hävda sig 
internationellt (Bohman, 1997, s. 18). Det ska inte glömmas att flera länder i Europa 
hade kolonier på andra kontinenter, eller själva var under utländsk styre. Norge, som 
under Napoleonstiden varit danskt, skulle enligt Kielfredens bestämmelser ingå union 
med Sverige (Fulsås i Gustafsson et.al., 2007b, s. 171). Norge var å sin sida 
motvilliga och hade 17 maj 1814 undertecknat en grundlag där landets självständighet 
och parlamentariska styre proklamerades (ibid.). En kort blockad och ett fälttåg från 
svensk sida ledde dock snabbt till att Norge accepterade en union med Sverige (ibid.). 
Norge fick dock behålla sin konstitutionella författning (ibid.). En konsekvens av 
detta blev att landet lättare kunde hävda sitt självstyre, som i sin tur ledde till att det 
var svårt att undertrycka norsk självbild och nationalism. 
 
Mot slutet av unionen blev museerna en viktig bricka i det nationella 
identitetsskapandet. "The museums created helped the respecitve lands assert 
themselves in the face of a certain cultural and political domination. In Oslo vis-a-vis 
Sweden, in Helsinki vis-a-vis Russia" (Desvallés citerad i Bohman, 1997, s. 18). 
André Desvallés nämner här speciellt förhållandet mellan Oslo och Sverige. Dock vill 
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jag argumentera för att denna kamp för att hävda sin kulturella dominans, inte främst 
var riktad mot Sverige, utan mot det danska styret som under över 350 års styre hade 
haft stort inflytande över norsk kultur. Dock kämpades det för politiskt självstyre mot 
Sverige, som 1905 var tvunget att ge Norge självstyre. 
 
Att skapa om en nationell identitet var ett sätt att kämpa för att hävda sin kulturella 
rätt. Nationens rätt att existera var inte uteslutande beroende av kungamaktens arv, 
utan också på nationens historia och folk. Ett exempel på denna kulturella kamp är 
folkrörelserna som uppstod mot mitten av 1800-talet. Drivkraften bakom dessa 
folkrörelser gick i kort ut på tanken att den "äkta" nationalsjälen endast kunde hittas 
hos de som levde närmast oberoende av det kulturella konglomeratet som fanns i 
huvudstäderna; de som levde på det gamla viset, opåverkade av den teknologiska 
industrialisering som rasade fram genom Europa. I Norge stod Welhaven, och senare 
Moltke Moe för denna historiesyn (Eriksen, 2007, s. 57ff).  
 
Fokus på att bilda folket indikerar den späda början på allmänbildningstanke som 
även i dag är central för museerna. Dock var tanken inte bara att bilda folket, utan 
också att bilda folket rätt; rätt identitet skulle förmedlas. Här uppstod det diskussioner 
och konflikter över vad som skulle förmedlas, och vilken nationell identitet som var 
den "äkta". Var det den folkliga allmoge-identiteten, eller var det den mer 
traditionella (traditionella i det hänseende att det vanligtvis var denna som 
förmedlades i museer) imperie-identiteten. Imperie-identiteten kännetecknades oftast 
av en glorifiering av kungar och krigshistoria; tiden då nationen kunde räkna sig som 
en politisk och militär stormakt. Tydligast syns imperie-identiteten12 i Stockholm, 
vars glorifiering av Stormaktstiden var, och är, framträdande i stadsbilden. Norge å 
andra sidan blickade ända tillbaka till vikingatiden och dess historiska avtryck13 
(Eriksen, 2009, s. 60f; Fulsås i Gustafsson et. al., 2007b, s. 37f). 
 
Orsaken till att Norge såg till vikingatiden som den definierande perioden for Norsk 
identitet var att landet, som ovan nämnt, sedan medeltiden hade varit en del av det 
dubbla kungadömet Danmark-Norge. Under denna tid hade Norges skriftspråk varit 
danskt och det kungliga, politiska och det akademiska centret i riket hade varit i 
Köpenhamn. Stark kulturell påverkan från Danmark ledde till ett kulturellt vakuum i 
Norge, ett vakuum som de kämpades med att fylla under mitten av 1800-talet. Efter 
upplösningen av det dubbla kungariket Danmark-Norge ingick Norge en union med 
Sverige. Norska ämbetsmän handlade dock snabbt då de 1814 skrev och 
undertecknade den grundlag som förklarade Norge som en självständig nation med 
allt vad det innebar av krav om regering, storting och självstyre (Fulsås i Gustafsson 
et.al., 2007b, s. 171). Detta var något som den svenska kungen och regering var 
tvungen att förhålla sig till då de två länderna ingick union samma år. Den svensk-

                                                
12 Jämför officiell nationalism.  
13 Inte alla historiker stod för denna historiesyn. Som Fulsås (i Gustafsson, 2007b) diskuterar fanns det olika 
meningar om norsk historieskrivning och forskning på 1800-talet. Debatten stod i korta drag mellan en historiesyn 
där vikingatiden och sagatiden lyftes fram som en norsk storhetstid, opåverkad av dansk eller svensk inflytande. Å 
andra sidan var historiker som Rudolf Keyser som menade att denna historiesyn var förädlat och att historien 
snarare bestod av processer och kontinuitet (ibid., s. 37f). Detta är en diskussion som i sig är mycket intressant, 
och som har fått konsekvenser för norsk historieskrivning enda fram till i dag (ibid.). Dock är det inte plats för att 
gå närmre in på diskussionen här. Det viktigaste vi kan ta med oss är att Wergelands förädlade historiesyn fick stor 
påverkan på norska museer på 1800-talet (Eriksen, 2009, s. 60f). 
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norska unionen fick inte samma kulturella konsekvens för Norge som Danmark hade. 
Språkrörelsen och nynorskrörelsen ses ofta på som ikonisk för denna kamp i Norge. 
Målet för denna språkrörelse var att etablera ett eget norskt skriftspråk, fritt från 
danska influenser (Andersson, 1996, s. 69). 

Museet - skapare av nationell identitet 
En bra beskrivning på museets roll som skapare av nationell identitet ges av Bohman: 
 

Politisk historia, konst och litteratur, språk, folkkultur, natur, gemensamma myter är grundvalar 
som folk och museer bygger upp nationella identiteter kring. Vilken eller vilka dessa grundvalar 
man väljer är naturligtvis beroende av den specifika sociala, politiska och kulturella situationen. 
Museets anställda tar ställning, mer eller mindre medvetet, till vad den nationella identitet består 
av: eller - vad man vill att den ska bestå av! genom utställningar och på andra sätt sprider sedan 
museerna dessa idéer. Museer bidrar till detta sätt till att skapa de idéer många museianställda tror 
sig bara förmedla. 

1997, s. 20 
 

Viljan och behovet att hävda nationens kulturella existens och historiska arv som 
växte fram på 1800-talet manifesterade sig på många sätt i museerna. Det vare sig nya 
eller gamla museiinstitutioner. Vad för idéer och grundvalar museet och dess 
utställningar hade var beroende på de specifika sociala, politiska och kulturella 
situationer - kontexten - de grundas och är verksamma i. 
 
Som ovan nämnt skriver Bohman att det är de museianställda som bestämmer vad 
dessa idéer består av, det är de som tar ställning till vad den nationella identiteten 
besått i, medvetet eller omedvetet. Professor Peter Aronsson påpekar att nationella 
museer är institutioner där diskussioner och utformandet av nationell identitet står 
centralt, och i museernas tidiga år, gärna användes i politiska syften (Aronsson i 
Knell et. al., 2011, s. 45). Museerna kan både fungera som förmedlare av det museet 
och deras anställda anser vara den för besökaren, rätta nationella identiteten, samt att 
erbjuda en samlingsplats i syfte att skapa en gemenskap kring den nationella 
identiteten (ibid.). Ett särskilt bra exempel på detta är de folkmuseer som ser dagens 
ljus vid slutet av 1800-talet. Först vid Nordiska museet och Skansen och lite senare 
också i Norge med Norsk Folkemuseum.  
 
För museet i allmänt leder medelklassens framväxt under 1800-talet till att museer 
blev mer och mer vetenskapligt riktade institutioner. Ett exempel på detta är Gustaf 
Upmarks tid vid Nationalmuseum som var museets första intendent med vetenskaplig 
bakgrund (Bjurström, 1992, s. 138f). De blir därmed också arenor där idéer 
förmedlas, och ska vi följa Bohmans resonemang ovan så är det medelklassens idéer 
som förmedlas. Som vi senare skall se bildas och styrs museerna idéer om vad och 
hur nationell identitet ska förmedlas. Ett litet undantag är kanske Nationalmuseum i 
Stockholm där förankrandet hos överklassen och kungahuset fortfarande är starkt.  
 
Utvecklingen av en borgerlig offentlighet verkar vara mer markerad i Sverige än den 
var i Norge, och ser vi på officiell- kontra folknationalism som Anderson presenterar 
kan en skillnad mellan Norge och Sverige urskiljas. I Sverige uppstod, enligt min 
uppfattning, ett mer markerat skilje mellan officiell nationalism och folknationalism 
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genom Nationalmuseum respektive Skansen.  I Norge fanns det å andra sidan inget 
kungahus som representerade den officiella nationalismen så som det gjorde i 
Stockholm. I Norges huvudstad var det snarare en grupp av akademiker och 
kulturpersonligheter som stod för den officiella nationalismen, representerad av 
Nasjonalgalleriet. Folk från samma akademikerkretsar verkar ha varit centrala i Norsk 
Folkmuseum, som å andra sidan representerade, likt Skansen, en mer folkorienterad 
nationalism. Steget mellan de två norska museerna var mindre än det var mellan de 
två Svenska museerna. Detta orsakas kanske av att man i Norge behövde kämpa mot 
en etablerad kungamakt, utan här uppstod museerna ur en sorts kulturellt 
maktvakuum efter dansktiden. En möjlig förklaring, eller eventuellt ett resultat av 
detta, kan var det starka fotfästet den vänsterorienterade nationalismen hade i Norge 
på 1800-talet (Steine, 2005) Ur ett postkolonialt perspektiv kan man säga att de 
norska museernas kamp var mot det danska förflutna och ett reellt, om än litet, hot 
från Sverige. I Sverige kämpade museerna däremot en kamp mot en redan etablerad 
kungamakt.  
 
I dag är situationen annorlunda. Museerna påverkas i mycket stor grad av påtryckning 
från staten i form av regleringsbrev och riktlinjer som i stor grad styr museernas 
verksamhet. Oftast kommer dessa riktlinjer från större internationella politiska organ 
som t.ex. EU, FN eller ICOM. Museerna är i dag ganska styrda av dessa, dels för att 
samhället kräver det, men också på grund av att statlige bidrag är en stor del av 
museernas ekonomi. Chefskonservator på Norsk Folkemuseum, Inger Jensen 
berättade till exempel att i och med Arbeiderparti-regeringens förankring hos 
arbetarrörelsen, har Folkemuseet fokuserat deras verksamhet mot arbetarna som 
samhällsgrupp. Allmänna samhällsförändringar präglar alla museer. Genus, 
mångkultur samt barn och unga är ämnen som inga museer i Norge och Sverige i dag 
varken kan eller önskar undvika att behandla. 
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Jämförande analys  

Nedan kommer jag redovisa för de fyra museernas idé, mål och syfte. Redovisningen 
av varje museum kommer inledas med en kort sammanfattning av dess situation i 
åren upp mot 1905 då källmaterialet från årsberättelserna tar över. Genom att därefter 
ställa de nationella friluftsmuseerna upp mot varandra och redovisa för de två 
perioderna (1905 och 2010), och sedan göra det samma för konstmuseerna önskar jag 
att tydligt kunna analysera materialet för att sedan diskutera dessa.  

Friluftsmuseerna 

Norsk Folkemuseum 1905 
 

Et speilbillede av folkets liv er jo det som Folkemuseet stiller frem for nutiden, og jo bedre vår 
slekt kjenner sine forutsetninger i fortiden, dess bedre vil den kjenne sig selv. Et norsk 
folkemuseum vil gi brede lag i nasjonen en forståelse av vårt nasjonale liv og vår kulturutvikling 
og en følelse av samhørighet både innbyrdes og med de fremfarne slekter - som sikkerlig vil gi 
renter for fremtiden. 

Moltke Moe citerad i Eriksen, 2009, s. 78 
 

Anne Eriksen, professor i kulturhistoria vid Oslo Universitet, ger i sin bok Museum 
(2009) en mycket genomgående beskrivning av de samhällselement och tankemässiga 
processer som ledde till etableringen av museer i Norge. Hon beskriver folkmuseerna 
som ett resultat av flera olika museala utvecklingsmoment som kombinerat med fokus 
på historia och nationalism formade museerna på slutet av 1800-talet:  
 

Det som samlet alle disse trådene og skapte en helt ny museumstype, var tankene om nasjonen og 
om en nasjonal kultur, slik den ble artikulert på 1800- tallet og det tidlige 1900-tallet: Den 
nasjonale kulturen bandt folket og samfunnet sammen, og den legitimerte staten. Den nasjonale 
kulturen var gammel, mente man, og kom til uttrykk gjennom språk, historie, folkeminner og 
matriell kultur. Nasjonalkulturens kjerne var altså folkekulturen, som på sin side ble identifisert 
med bondekultur: Den ble utpekt som både eldst og mest ekte. Uberørt av dansketid, dansk språk 
og annen utenlands innflytelse representerte bondekulturen en levende forbindelse til Norges 
storhetstid i vikingtid og middelalder."  

ibid. s. 75f 
 

Eriksen pekar sedan ut de två centrala aktörerna för grundandet av Norsk 
Folkemuseum: Hans Aall och Moltke Moe (ibid.). 
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Norsk Folkemuseum etablerades 1894 av Hans Aall. Fram till sin död 1946 var han 
den mest framstående personen bakom Norsk Folkemuseum utveckling. Tanken om 
ett museum vars syfte var att bevara den norska folkkulturen tog form under Aalls 
yngre år då han, dels genom arbete på konstindustrimuseer och dels genom reser i 
Norge och i utlandet konstaterade att "utenlandske turister og oppkjøperes tiltagende 
'Utplyndring af Landet' gjorde det til en plikt for norske museer å redde mest muligt." 
(Hegard, 1994, s. 36f). Aall syftar här på det insamlingsarbetet utfört av bland annat 
Artur Hazelius, som resulterade i att norska föremål försvann ut av landet till 
utländska museer eller privata samlare. Hans Aall uppmanade de norska museerna att 
ta ansvar för att rädda dessa minnen innan det var för sent. Han gick länge och 
funderade på en idé om ett museum som kunde rädda de norska folkminnena, men det 
var först då han kom över ett resebrev från Skansen som han såg lösningen på 
problemet. "[da] stod det med en gang klarere for ham, Brevet var liksom svaret på 
det han hadde tenkt" (Hegard, 1994, s. 38f). Det var alltså då Aall, lite tillfälligt kom 
över en reseskildring från Skansen att han fick sin uppenbarelse för hur det norska 
folkarvet skulle räddas. December 1894 etablerades stiftelsen Foreningen til Norsk 
Folkemuseum och med sig fick Aall viktiga kulturpersoner, vars närvaro gav museet 
tyngd redan från starten (ibid.; Schetelig, 1944, s. 215; Pedersen i Rogan & 
Amundsen, 2010, s. 56). En av dessa var folkminneprofessor Moltke Moe. I tillägg 
till att vara en långvarig vän av familjen Aall var Moe också medlem av 
Lysakerkretsen (Eriksen, 2009, s. 79f). Gruppen menade den fria bonden var bäraren 
av den sanna nationaliteten, och det var den intellektuella stadselitens jobb att forma 
och förmedla denna identitet som en nationell rörelse (ibid.). Moe menade att Norsk 
Folkemuseum skulle "vekke den slumrende nasjonalfølelsen i folket, altså arbeide for 
at folk skulle identifisere seg med den (påstått) nasjonale kulturen som museet viste 
frem, og oppleve den som sin egen." (Eriksen, 2009, s. 127). Museets syfte och drift 
delades på många sätt mellan Aall och Moe. Aall stod för det museitekniska och 
insamlingen och Moe stod för det ideologiska syftet med museets verksamhet 
(Hegard, 1994, s. 43).  

Berättelse för åren 1905 och 1906 
Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo grundades 1894 och var fortfarande relativt 
ungt när unionen mellan Norge och Sverige upplöstes. Det är också det yngsta av de 
fyra museerna i studien. Museets idé, mål och syfte runt 1905 ligger därför ganska 
nära hur Aall och Moe definierade dem 1894. Berättelsen för året 1905 visar i första 
hand de ekonomiska utmaningar museet stod ovanför. Lån av ytterligare medel 
argumenteras för genom att hänvisa till en av museets grundläggande tankar:  
 

Hjælp i sin Tid fandt at laane for at skaffe de erhvervede, nu uerstattelige norske, 
kulturhisotoriske Samlinger er vistnok tarvelig, men dog ildsikkert og i alle Henseender forsvarlig 
Husrum. 

Foreningen for Norsk Folkemuseum, 1906, s. 5 

 
Styrelsen syftar här på museets ideologiska tänkande, nämligen att samla ett 
svinnande norskt kulturarv. Vi ser också att museet tänker på förvaringen av 
byggnader och samlingar genom försvarlig brandsäkerhet. Museet behöver större 
statliga bidrag för att kunna utföra sitt uppdrag. Denna målsättning är något 
föreningens styrelse ser på som ett problem som bör lösas som hastigast, och jämför 
också sina egna statliga bidrag med andra museer i landet (ibid., s. 5f). Denna 
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jämförelse med andra museer i Norge indikerar en ambition eller målsättning att vara 
ett nationalt museum.  
 

Styrelsen maa derfor, for at denne for vor By og vaart Land sørgelige Eventualitet skal kunne 
undgaaes, indtrængende anmode den ærede Direktion om, at det ansøgte Bidrag bevilges. 

ibid. 
 
Det viktigaste momentet i berättelsen för året 1905 kan sägas vara den mycket 
lyckade utställningen, vars bidrag till forskning för norsk kulturutveckling samt 
varma intresse var ett lyft för museet (ibid. s. 7). Denna utställning omtalas med tack 
till bidragsgivare, som innefattade bland andra Nordiska museet (ibid.). Detta var en 
ljuspunkt i ett annars svårt ekonomiskt år.  
 
Öppettider och tillgång för alla är en central del i ett demokratiskt tänkande som inte 
bara speglar museets målsättning, att förmedla till en bred publik, utan också deras 
ideologiska tänkande. Dels att museet förlorar sin mening om ingen kan besöka det, 
men också att Moe hade ett politiskt syfte som han ville att alla skulle ta del i.  
 
När föreningen kommenterar "friluftsmuseet og dets fester" kan en politiskt orolig tid 
skymtas:  
 

Styrelsen fandt, at Forholdene i vort Land og de trykkende Tider bød, at man instillede alle 
Arrangements. 

ibid.  
 
Berättelsen för 1905 präglades troligtvis av att museet man var lite avvaktande med 
tanke på den politisk osäkra situationen. Berättelsen för verksamheten 1906 bjuder på 
mer klarspråkliga uttalanden från museet. Det kan bero på att 1905 var ett år då 
museet inte riktigt ville ge några klara uttalanden eller ståndpunkt, då utfallet av 
konsulatsaken var oklart (ibid.; Steine, 2005). 1906 var däremot Norge en 
självständig nation, för första gång sedan medeltiden får man tillägga.  
 
1907 berättar museet med stor entusiasm att det ekonomiska året 1906 blev en succé 
jämfört med 1905: "indsamling af Pengebidrag har iaar været omfattet med større 
Interesse end i 1905." Föreningen skickade ut ett upprop till norrmän utomlands. 
Detta brev framstår nästan som ett försök att mobilisera både ekonomiskt, men också 
politiskt stöd från norrmän i utlandet, och speglar därför på många sätt museets idé 
och syfte.14 
 
Uppropet förklarar museets syfte och mål med tydliga bokstäver. Museet skall 
förmedla det norska folkets kultur och förklara hur det har blivit som det blivit: "Vi 
lærer at forstaa vort Folk bedre, hvordan det er blit som det er, med sine Dyder og 
sine Lyder.15" (ibid). Men bilden av folket ska inte endast porträtteras genom 

                                                
14 Brevet i sin helhet finns som bilaga #1 
15 I 1907 användes, i synnerlighet officiella brev, fortfarande et mycket fördanskad norskt skriftspråk. Den 
omfattande kulturella påverkan Danmark hade i dubbelmonarkin Danmark-Norge kunde nästan ett sekel efter det 
upphörde, fortfarande synas i det norska skriftspråket. 
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vetenskapliga samlingar likt traditionella museer, utan Folkemuseets ambition är att 
visa hela byggnadsmiljöer.  
 

Hele stuen med dens Bohave og mangeartede Indhold - ja Huset selv, som det engang stod der, 
midt i et Stykke norsk Natur. 

ibid.  

 
Uppropet fortsätter därefter med en förklaring på varför detta mål och syfte är viktig 
för norrmän både i Norge såväl som de som bosatt sig utomlands. Förståelse och 
bevittnandet av  
 

/…/ vort nationale Liv og vor Kulturudvikling og en Følelse af Samhørighed baade inbyrdes og 
med de fremfarne Slegter - som sikkerlig vil give Renter for Fremtiden.  

ibid. 
Arbete kommer alltså skapa en nationell gemenskap som kommer att inte bara gynna 
denna generation, utan också kommande generationer. Museet ska också arbeta med 
forskning som undersöker det norska folks utveckling med det syftet att skapa 
kunskap om det norska folks utveckling samt att förmedla denna kunskap.  
 
Som en del av museets mål presenteras museets ambition om att samla 
huvudstadens fyra kulturhistoriska institutioner på samma ställe.  
 

/.../ det er jo Tanken, at Kong Oscar II's Samlinger skal forenes med Folkemuseet under dettes 
Styrelse. Og fra Universitetet har man underhaanden faaet Meddelelse om, at det etnografiske 
Museums norske Afdeling og Oldsagssamlingens efterreformatoriske Afdelning i Løbet af Høsten 
vil blive overført til Folkemuseet. En idé, der i mange Aar er kjæmpet for, vil da være realiseret. 

ibid., s. 5 

 
Då Kung Oscars II samlingar överlämnades till Norsk Folkemuseum bekräftades 
museets position som ett nationellt monument ytterligare, och museet kunde 
ytterligare underbygga sitt syfte som ett monument över norsk kulturhistoria. 
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte för 
Norsk Folkemuseum: 
Idé: 
Vara ett monument över det norska folkets kulturella utveckling och historia. 
Syfte: 
Skapa en nationell identitet och gemenskap som det norska folket samlas kring; 
Rädda det norska kulturarvet innan det försvinner ut ur landet eller förstörs, alltså 
insamlingsarbetet; Forska och skapa kunskap om det norska folkets kulturella 
utveckling.  
Mål 
Förmedla kunskapen som genererats genom forskning, något som speglas bland annat 
genom de långa öppettiderna. Målet med uppropet som skickas till norrmän i Norge 
och i utlandet var att skapa intresse och engagemang runt en institution som skulle 
rädda det norska kulturarvet. Man önskade inspirera till donationer och annat stöd och 
förmedla denna kunskap till allmänheten. 
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Skansen 1905 
 

Det skall vara ett hem för minnen framför alt ur svenska folkets lif, men äfven ur andra folks, som 
med det svenska äro befryndade. Det skall omfatta samhällets alla klasser, således icke endast 
allmogen, utan ock medelklassen och de högre stånden. Och då dess syfte skall vara att på samma 
gång gagna vetenskapen, samt väcka och nära fosterlandskänslan, skall det också upptaga och 
vårda minnen af svenska män och kvinnor, som i olika riktningar främjat fosterländsk odling och 
ära. 

Nordiska museets stadgar, 1880 
 

Skansen grundades av språkmannen och folkbildaren Arthur Hazelius i 1891 som ett 
annex till Nordiska museet som skulle byggas på Djurgården i Stockholm (Rentzhog, 
2007, s. 16). Hazelius, som grundade både Nordiska museet och Skansen, hade en 
vision om att skapa ett folklivsmuseum där hela nordens kulturer samlades. Detta 
museum skulle vara något annat än de traditionella historiska museerna vilka 
huvudsakligen visade de stora politiska förändringarna, de historiska slagen och de 
viktiga kungarna och hertigarnas bragder. Skansens syfte var att visa upp det svenska 
folklivet. Bondekulturen och vanliga människor skulle fram, det var ju just de som 
utgjorde det riktiga Sverige (Rentzhog, 2007, s. 31). Hazelius började samla 
vardagliga föremål från alla samhällsskikt, efter ett tag tillkom också djur och hela 
bostadshus. För Hazelius var det inte nog att visa upp föremål i montrar som på 
historiska museet, han skulle sätta föremålen in i deras naturliga kontext. Hela 
folklivsbilder skulle visas och Skansen förvandlades snabbt till en park där hela 
bostadsmiljöer byggdes för att visa hur människor från olika delar av landet bodde 
och levde (Rentzhog, 2007, s. 18). 

Hazelius’ vision om ett museum där allmänhetens kultur och historia visades var ny i 
sin tid. Banbrytande var också den demokratiska målsättning Hazelius visade då han 
öppnade samlingarna för alla (ibid.). Tidigare hade “alla” endast innefattat de 
privilegierade delarna av samhället, men nu var alla välkomna. Men likt Hazelius’ 
vision om ett folkligt museum som visade på hela Sveriges och Nordens kultur, var 
det också ett museum för hela folket. Nationalkänslan och gemenskapen i Hazelius’ 
folkbildningsprogram måste omfatta alla människor (Rentzhog, 2007, s. 29).  

Ras, språk, religion, hemort, statsinstitutioner, allt detta kan ha betydelse för fosterlandskänslan, 
men ingen av dessa företeelser är avgörande. Långt mera betyder det gemensamma kulturarvet.  

ibid. 

 
 Genom att knyta banden mellan “huvudstadens och landsbygdens barn” skapade 
Hazelius Skansen som visade på hela Sveriges nationella identitet (ibid.). Detta var 
nog en tanke som blev häftigt diskuterad, och det var inte säkert att den passade med 
de andra stora museernas tankar om hur ett nationellt museum skulle bete sig. Bland 
annat blev Nordiska museet och Skansen tvunget att lämna sina skandinavistiska 
tankar när unionen mellan Norge och Sverige upphörde i 1905. Efter 1905 var det 
nationens största intresse att stärka nationalkänslan (Hillström, 2010, s. 596). 

Artur Hazelius formade Nordiska museet och Skansen efter sin egen vision, men 
1901 dog han. Hans bortgång lämnade ett tomrum i styrelsen för Nordiska museet 
och det var nog en förbryllad styrelse som nu stod utan mannen vars vision skulle 
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gestaltas i den nya museibyggnaden på Lejonslätten. Orsaken till att detta är viktig för 
min studie är att det på denna tidpunkt sker ett definierande Skansens och Nordiska 
museets respektive ansvarsområden (Lindberg, 1957, s. 72). I och med byggandet av 
den nya museibyggnaden blev Skansens ansvar i kort att ta hand om levandegörandet 
av det förflutna (ibid.).  

Artur Hazelius son Gunnar blev tilldelad en plats i styrelsen och blev efter kort tid 
också Skansenintendent. Den korta tiden Gunnar Hazelius var på museet präglades av 
interna konflikter med hans kollega på Nordiska museet, John Böttiger (ibid. s. 72ff). 
1905 avlider också Gunnar Hazelius. Han var i större grad än sin far politisk 
engagerad och hans åsikter stod för en nationalism och en politik som låg åt det 
politiska höger och stod för "försvar och reformer" (Lindberg, 1957, s. 73). Som vi 
kommer att se så påverkade inte hans tid på museet Skansen i stor grad. Störst 
avstamp i Skansens verksamhet var nog Gunnar Hazelius' omfamnande av folkfester 
och levandegörande av kulturmiljöer som Skansen är känt för i dag. 

Berättelse för åren 1905 och 1906 
Runt sekelskiftet var Nordiska museet och Skansen samma stiftelse. Något som 
betyder att deras idé, mål och syfte till en viss grad sammanfaller. Dock skall jag 
försöka urskilja friluftsmuseet Skansens säregna idéer, mål och syften.  
 
Det som kanske bäst skildrar Skansens syfte och ideologi är just de många fester och 
konserter som tok plats där under året:  

 
Skansens stora och betydelsefulla uppgift att genom fosterländska fester och återupptagande af 
gamla bruk hos vårt folk väcka och underhålla känslan för fosterlandet och dess minne, har man 
under åren 1904 och 1905 som alltid sökt fylla.  

Nordiska Museet, 1906, s. 13 
 

Festerna är folklig präglade och riktar sig till både vuxna och unga. Tillsammans med 
de många högtider som firades vid friluftsmuseet gör festerna att vi kan skymta ett 
fosterländskt syfte. Högtiderna omfattar bland annat svenska nationaldagen – 6 juni 
och midsommarafton, samt de kungliga märkesdagarna Gustav II Adolf och Karl 
XII:s dödsdagar, samt konungens födsels- och namnsdag.  
 
Anmärkningsvärt är det att Skansen inte markerar den Norska grundlagsdagen – 17:e 
maj, något de gör 2010 (Skansen, 2011, s. 1). Ett evenemang som är speciellt för 
1905 är markerandet av unionsupplösningen: 
 

Den 1 november 1905 då Sveriges blågula flagga åter hissades öfver tusen och åter tusen 
offentliga och enskilda byggnader i vårt land blef särskildt Skansen skådeplats för en fosterländsk 
högtid, anordnad framför allt i syfte att hos hufvudstadens ungdom hugfästa intrycket och 
betydelsen af de blågula färgerna. Till denna högtid, som H. M. Konungen, Kronprinsen, Prins 
Gustaf Adolf med gemål samt Prinsarna Carl och Eugen hedrade med sin närvaro, och till hvilken 
ett stort antal af hufvudstadens framstående personligheter samlats, hade nämligen inbjudits 
lärjungar från Stockholms samtliga elementär- och folkskolor, uppgående till flera tusen. Sedan 
samling skett å planen framför Renberget, å hvilket var reste en väldig flaggstång, uppsteg dit 
professor Oscar Montelius och framhöll i ett kärnfullt och anslående tal dagens betydelse, hvarpå 
Nordiska Museets styresman hissade den store sidenduken, som vecklade ut sig för vinden, under 
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det psalmen 'Vår Gud är oss en väldig borg' unisont sjöngs af människomassan. Under tonerna af 
'Stå stark du ljusets riddarvakt', utförd av Flottans musikkår, defilerade därefter skolungdomen. 

Nordiska museet, 1906, s. 13 
 
Detta citat visar bland annat Skansens roll som en arena för nationella fester och 
märkesdagar. Det var nog inte en tillfällighet att markeringen av unionsupplösningen 
skedde på just Skansen, och det faktum att kungliga såväl som allmänheten var 
representerad, visar att Skansen riktade sig till alla klasskikt. Detta var en tanke som 
Artur Hazelius hade redan från museets början.  
 
I övrigt bekräftar årsberättelsen för de kommande åren det vi redan sett som museets 
mål, syfte och ideologi. Nämligen att museets mål var att färdigställa 
museibyggnaden på Lejonslätten (Nordiska Museets museibyggnad), För Skansen var 
det var det huvudsakligen, att fortsätta insamlings- och bevarandearbetet som Artur 
Hazelius en gång startade. Vid 1904-05 har insamlingsverksamheten kanske avtagit 
något, men vi ser att det fortfarande pågår förvärv av både föremål, dokumentation 
och liknande till Nordiska museet och Skansen.  
 
Syftet att "väcka och nära fosterlandskänsla" är ständigt aktuellt, och gestaltas under 
åren 1904-05 genom de många fester som hålls vid museet, och mer specifikt genom 
markeringen av unionens slut den 1 november 1905. Cortina Lange tar fram Nordiska 
museets valspråk i förhållandet till museets syfte:  
 

/…/ valspråket, känn dig själf, det är ju egentligen samma filosofi i dag. Man kan se ganska klara 
exempel på detta inom organisationen /…/ Om man ser på personalen så är majoriteten av de som 
arbetar de som arbetat mot gäst, som möter gäst. 

Lange, 2012 
 
I berättelserna för åren 1905 och 1906 kommer inte Skansens fokus på forskning så 
tydligt fram, Detta beror med stor sannolikhet på ansvarsfördelningen mellan Skansen 
och Nordiska Museet.  
 
Trots unionens upplösning, och som vi kunde se i årsberättelsen för 1905-06, ett stort 
fokus på svensk nationell identitet, inkluderas Norge och norsk allmogehistoria i 
Skansens verksamhet.  
 
Skansens verksamhet fortsatte i stor grad som vanligt med reparationer och 
utbedringar av byggnader och kulturmiljöer. Festerna på Skansen syftade att fortsätta 
med samma "fosterländska prägel som föregående år" (Nordiska museet, 1907, s. 25).  
 
Som nämnt för åren 1905-06 speglar festverksamhet bäst Skansens ideologi, mål och 
syfte. Dessa aspekter har inte förändrat sig särskilt mycket från åren innan. Det enda 
jag ser som speciellt för 1906 årsberättelse är att 1 november, dagen då museet firade 
unionsupplösningen i 1905, inte uppmärksammas i 1906. 
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte för 
Skansen: 
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Idé: Museets idé, eller ideologiska grundval, kan vi skymta i markeringen 1 
november, då museets demokratiska- och fosterländska/nationella tanke kommer 
tydligt fram, samt att museet ska vara en nationell mötesplats.  
Mål: Fortsätta arbetet med att samla, bevara och dokumentera det nordiska 
kulturarvet.  
Syfte: Att genom fester underhålla känslan för fosterlandet och dess minne, alltså att 
förmedla den bilden av fosterlandet som konstruerades på museet. 

Jämförelse friluftsmuseerna 1905 
I årsberättelserna uttrycker Norsk Folkemuseum en klar önskan och ambition att 
skapa en nationell gemenskap. Uppropet som skickades ut från museet visar att 
museet har en klar ideologisk tanke som handlar om att bygga ett monument över den 
"äkta" norska identiteten. Att detta upprop trycks just i 1906 är inte slumpmässigt. 
Efter att berättelsen för året 1905 tycktes avvaktande, är i 1906 unionsfrågan 
avklarad. Detta gör att huvudfokus för Norsk Folkemuseum, såväl som för en rad 
andra nationella institutioner, blev att bygga upp och styrka den norska självbilden. 
Monumentet, både metaforisk eller konkret, måste skapas innan det är "för sent", 
innan det norska kulturella arvet försvinner som resultat av export av föremål eller 
industrialismens framfart på den norska landsbygden.  
 
Som nämnt ovan pekar McLeod (2000, s. 69) på användningen av gemensamma 
symboler är ett sätt att skapa en känsla av nationell tillhörighet (se sidan 8 ovan). 
Dessa symboler och känslor av tillhörighet stimulerar och simulerar individens behov 
av att tillhöra en grupp och en gemenskap. Monumentet Norsk Folkemuseum, med 
dess narrativ, i form av utställningar och berättelser, och dess ritualer, gestaltat av 
fester och arrangemang på museet och i dess miljöer, blir då en symbol på den 
identitet som museet önskar representera. Som en fana lyfts Folkemuseet fram som 
bilden av det norska "nationale Liv og vor Kulturudvikling" (Norsk Folkemuseum, 
1907, s. 3f). Som författaren av uppropet själv påpekar finns det en kontinuitet från 
den svunna stortiden, sagornas tid, och dagens nationella kultur; de seder och 
traditioner som än så länge var att hitta i de bygder och byar som fanns i landets 
"Helg og Søgn" hade funnits kvar sedan sagornas tid.  
 
Jämför vi med Skansens idé kan vi se vissa likheter. Skansen hade också en idé och 
ambition om att vara en samlingsplats där man skulle främja fosterlandskänsla och 
främja en nationell gemenskap. Den demokratiska tanken var kanske mer 
framträdande i Skansens årsberättelser och stadgar, men som det framgår av den 
historiska berättelsen fram mot 1905 hade de både museigrundarna, Hazelius och 
Aall, en folkbildande och demokratisk tanke. Demokrati och folkbildning var 
fortfarande en grundläggande idé för museerna 1905. För både museerna var det 
också centralt att bevara och förmedla det folkliga kulturarvet, något som kopplar de 
både museerna till det vi tidigare har sett på som språknationalismen eller 
folknationalismen.  
 
Ser vi på museernas syfte speglar dessa den ideologiska grundtanken. För Skansen 
var det att "väcka och nära fosterlandskänsla", speciellt efter unionens upplösning. 
Som firandet av unionsupplösningen på Skansen indikerar försvann mycket av det 
skandinavistiska tänkandet efter att unionen upplöstes (Hillström, 2006, s. 290). Det 
blev istället mycket större fokus på att bygga upp den nationella identiteten, inte en 
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skandinavisk identitet. Norsk Folkemuseums syfte var i korta drag det samma som 
Skansens, dock skiljes dessa åt av intentionen bakom. Norsk Folkemuseum syftade 
till att rädda det norska kulturarvet från industrialismen och utländska turister, medan 
Skansen syftade till att rädda det nordiska kulturarvet (huvudsakligen det Svenska) 
från industrialismen.  
 
Chefskonservator på Norsk Folkemuseum Inger Jensen påpekade i intervjun att det 
var viktigt att lyfta fram det "urnorska":  
 

Norsk materiell og immateriell kultur er jo ikke unikt i Norge. Den er påvirket av kulturer i andre 
land, og det er stor import fra andre land og idéene har vandret. Dette har ikkje vært like synlig 
[på museet 1905]. Det kan også være at genom nasjonsbyggingstiden var man opptatt av å gripe 
nasjonens stolthet. Man fokuserte på de dalbygdene der man følte at det "ekte" norske fantes, og 
skallet man bort der man syntes at importen utenfra var for sterk.  

Jensen, 2012 

 
Hon säger också att museet, och framför allt Moe, på grund av deras idé om hur 
nationsidentiteten skulle framstå, endast lyfte fram de delar av kulturarvet som bäst 
representerade den bild museet ville förmedla.  
 
Chefen för kulturhistorisk avdelning på Skansen Cortina Lange (2012) nämner på 
frågan om Skansens syfte 1905: "lite kortfattat brukar vi säga att Artur Hazelius 
byggde Nordiska museet för att samla och bevara föremålen, och Skansen för att visa 
och levandegöra."  
 
Båda museernas målsättningar omfattade i stor grad samlande och forskandet, 
förmedlandet och bevarandet. Dock fanns nog en liten skillnad mellan Norsk 
Folkemuseum och Skansen, som Cortina Lange säger, att Skansen endast tog hand 
om levandegörande och att visa upp samlingar och kulturhistoriska miljöer. Norsk 
Folkemuseum hade å sin sida hand om alla dessa fyra element. 
 
Uppropet som citeras i Norsk Folkemuseums årsberättelse (Norsk Folkemuseum, 
1907, s.3f) visar den nationella profilen museet hade, och som jag nämner ovan 
orsakas nog detta av Moes engagemang i Lysakerkretsen. Detta var heller inte något 
Folkemuseet förnekade, och som Tonte Hegard (1994, s. 43) skriver stod Moe för den 
ideologiska delen av museets verksamhet, och Aall för insamlingsarbetet och den 
museitekniska delen. Skansen å sin sida hade som nämnt ett mer skandinavistiskt 
tänk, även om detta försvann i stor grad då unionen upplöstes. Intressant är det dock 
att 1:a Novemberfirandet som 1905 engagerade tusentals svenskar, inte markerades 
påföljande år.   
 
Skansens många fester och evenemang där fosterlandet framhävdes kan tolkas som 
ritualer liknande de som identifieras i postkolonial diskurs. I samma hänseende kan 
den nationella arena för kunskap- och idéförmedling som både Skansen och Norsk 
Folkemuseum framstår som, räknas som tydliga exempel på institutioner där 
bestämda narrativ förs. De blir, som Norsk Folkemuseum tydligt uttalar: ett 
monument för det norska eller det svenska; en symbol för det nationella. 
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Ser vi på de nationalistiska definitionerna kan man urskilja att friluftsmuseerna stod 
för en folknationalism där tanken var att det var folket som hade bevarat den "äkta" 
nationella själen, och det genom att bevara deras kultur kunde man återupptäcka 
denna kulturella "äkthet". För att förmedla folkkulturen användes ritualer, symboler 
och narrativ, och museerna i sig blev monument över det nationella.  
  



 

 38 

Norsk Folkemuseum 2010 
Årsberättelsen för året 2010 börjar med att presentera museets syfte:  
 

• samle, dokumentere, bevare og utstille bygninger og gjenstander som belyser liv og 
livsvilkår i Norge, fortrinnsvis fra tiden etter reformationen 

• samle og bearbeide opplysninger om liv og livsvilkår i Norge i den tiden 
• spre kunnskap om dette, så vel i vitenskapelig som populær form 
• forvalte Bygdøy Kongsgård 
• ha et forvalteransvar for Bogstad Gård 

Norsk Folkemuseum, 2011, s. 1 
 
Museet gör det redan från början klart att museets syfte är att samla, dokumentera, 
bevara och förmedla norsk kulturhistoria. Chefskonservator vid Norsk Folkemuseum 
Inger Jensen påpekar i intervjun att museet i praktiken har gått mer i riktning av att 
studera olika livsformer i Norge och att utforska vad det innebär att vara norsk i dag.  

 
Mye av diskusjonen og refleksjonen omkring Norsk Folkemuseums samfunnsoppdrag, ved å snu 
blikket bort fra å tenke norskt, har kanskje åpnet, og gjort det lettere for oss å se på vårt 
samfunnsoppdrag. Befolkningen i Norge har endret seg veldig fra 1970-tallet. I tråd med dette har 
vi også, dels gjennom et stort prosjekt, jobbet med å dokumentere ulike innvandrergrupper i 
Norge, ta vare på deres historie, men også jobbe med vår forståelse. I og med at den norske 
befolkningen har blitt multi-etnisk er det mange måter å være norsk på. 

Jensen, 2012 
 

En del av det arbete Jensen här nämner är projektet Norsk i dag, i går, i morgen? som 
öppnar för dialog om vad det innebär att vara norsk. 
 
Norsk Folkemuseum tar sitt ansvar som ett nationellt museum på stort allvar och tar 
upp diskussionen om vad det faktisk innebär att vara en norsk medborgare i dag. 
Detta vittnar om ett nationellt syfte där museet är en viktig förmedlare av nationell 
identitet. Som Jensen förtydligar tar museet upp diskussionen om vad detta faktisk 
innebär i dagens samhälle. Innebörden av det nationella museet och dess uppdrag i 
det multikulturella, internationella samhället är något som problematiseras av en rad 
nationalmuseer (ibid.). Jensen visar till terrorhandlingarna 22 juli och förklarar hur 
människor närmast automatisk sökte till museerna som en mötesplats i sorgeperioden: 
 

Vi så jo at museene ble steder, møteplasser som folk søkte til etterpå. Og det er jo interessant, det 
så man jo i avisreportager, at folk lette etter noen fotfester. Det ene var jo minnemarkeringer, å 
komme sammen. Men også museene ble samlingssteder. Folk var opptatt av att museene skulle ta 
vare på f.eks. blomstene, kort og brev. Det var selvsagt for allmenheten at museene hadde en 
oppgave i forhold til det. 

Jensen, 2012 

 
Museets syfte som en samhällsinstitution och nationell mötesplats ligger i 
undermedvetandet hos människor. Händelserna efter terrordåden 22 juli bekräftar 
museets syfte som mötesplats och bevarare av samhällets medvetande.  
 
Jensen menar att idén till museet är mycket den samma i dag som den var vid 1905. 
Snarare än att ha förändrat sin ideologi, har museet använts i politiska syften som 
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skiljer sig från dess ideologiska tanke. Detta tolkas som att museet i dag anser Hans 
Aalls mer museologiska ideologi som den viktigaste, och att Moes politiska idéer 
blev mer i andra hand. Han använde museet i ett politiskt syfte mer än att definiera 
dess ideologiska grundlag. Att museet numera ställer sig kritisk till Moes användande 
av museet i politiskt syfte, hänger troligen samman med att begreppet nationalism 
numera innefattar mer problematiska associationer än vid 1905. Detta kommer att 
diskuteras ytterligare i slutdiskussionen, men det visar iallafall att museet anser Hans 
Aalls museologiska idéer som dess ideologiska grund i dag, nämligen att visa på det 
norska folkets liv och levnadsvillkor med fokus på kulturkontakter och flerkulturell 
utveckling. 
 
Museet deltar också i nationella såväl som internationella samarbeten. För att uppnå 
det ovan nämnda syftet, ska museet driva en målinriktad insamling av "ulikt 
kildemateriale, både gjenstander, foto og arkivmateriale" (Norsk Folkemuseum, 2011, 
s. 1). Vidare ska personalen forska och förmedla källmaterialet.  
 
Att forskning och förmedling nämns specifikt indikerar att detta är ett speciellt mål 
för museet (ibid.). 
 
En viktig del av förmedlingsverksamheten vid museet är de många arrangemang som 
försiggår under året; så många som 49 dagar i 2010 hade museet en eller annan form 
av arrangemang. Detta visar att inte bara utställningar, men också publika 
arrangemang är en viktig del av förmedlingsverksamheten vid museet. Utöver 
arrangemangen är också ett ständigt närvarande på internet och på sociala medier är 
ett viktigt sätt att nå ut till användare. 2010 fick museet utarbetat en strategi för 
"museets tilstedeværelse i nye og sosiale medier" (ibid. s. 3).  
 
Folkemuseet har också nära samarbeten med samiska museer om återföring av 
samiska föremål från Folkemuseet till samiska museer. 
 
Folkemuseet arbetar för kulturell mångfald, och som en del av arbetet med att öka 
tillgängligheten har museet startat en enkätundersökning för att "undersöka 
minoriteters bruk av museet." (ibid.). Syftet med undersökningen är att museet önskar 
utveckla och inkludera en mångfaldig befolkning. Här visar museet sina demokratiska 
ambitioner där de förespråkar ett museum som är öppet och inkluderar alla delar av 
samhället. Museet presenterar också samarbeten med bland annat Skoleverket och 
förtydligar då sin roll som en aktiv samhällsaktör (ibid. s. 7).  
 
Museet är enligt årsberättelsen underlagt internutredning som hanterar verksamhetens 
förhållande till den yttre miljön, med tanke på förorening av miljön. En ekologiskt 
hållbar verksamhet är således ett mål för museet. 
 
Museet presenterar också sina planer för framtiden i årsberättelsen. De mest 
intressanta och viktigaste punkterna är firandet av grundlagsjubileet i 2014 som 
kommer att ske på Eidsvoll 1814,16 öka den digitala tillgängligheten (efter 
                                                
16 Eidsvoll 1814 är ett museum som består av byggningen där den norska grundlagen utvecklades och 
undertecknades (se museet hemsida). 2010 blev Eidsvoll 1814 en del av Norsk Folkemuseums verksamhet. 
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påtryckningar från Regjeringen), samt att museets "administrative rutiner og 
prosesser som er profesjonelle, fremtidsrettede og av høy kvalitet." (ibid. s. 11). 
 
Grundlagsjubileet är nära kopplat till Norges nationalkultur och nationella identitet, 
det är därför inte konstigt att Eidsvoll 1814 konsoliderades med Norsk Folkemuseum, 
ett museum vilkets ideologiska grundval är att samla, visa, vårda och forska kunskap 
om norsk kulturhistoria.   
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte 
för Norsk Folkemuseum: 
Idé: Museets idé är mer eller mindre samma som då Hans Aall ledde museet. Den 
största skillnaden är att museet i dag har större fokus på det kulturella och 
kulturhistoriska, samt innebörden av det nationella i motsättning till 1905 då museets 
ide, enligt Moes åsikter, skulle konstruera en norsk identitet. 
Mål: Att vara ett hållbart museum, samt att rikta sin verksamhet enligt de nya förvärv 
museet har gjort till sin behållning: Eidsvollbyggningen och Bogstad Kongsgård, 
samt att vara aktiv på sociala medier. 
Syfte: För museet är det viktigt att diskutera och reflektera kring vad det faktisk 
innebär att vara norsk i dagens samhälle.  

Skansen 2010 
Utöver berättelsen för året 2010 har jag också använt mig av dokumentet Skansens 
vision och uppdrag (Skansen, 2008) som presenteras på museets hemsida. I det 
definieras museet vision som: "Friluftsmuseet Skansen ska vara i världsklass, lustfullt 
och tillgängligt för alla" (ibid.). 
 
Därefter presenteras museets uppdrag. Huvuddragen i dessa är att museet ska ge 
insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till samtiden 
och med sikte på framtiden. Skansen ska bedriva folkbildning, som en grund i 
verksamheten, samt att gestalta bilder av kultur och natur i Sverige (ibid.). Skansens 
uppdrag fokuserar också på mångfalden i det svenska kulturarvet, att museet ska vara 
en nationell mötesplats och en politisk och religiöst obunden arena för en mångfald 
av kulturyttringar, samt att vara en mötesplats för gäster av alla åldrar och bakgrund. 
Det är också viktigt för museet att vara en aktiv deltagare i ett varierat nationellt och 
internationellt samarbete (ibid.). Arrangemang relaterat till händelser som det 
kungliga bröllopet, och Lill-Skansen, ett program som skall rikta sig till de minsta 
besökarna på Skansen, visar hur alla åldersgrupper och alla delar av samhället 
inkluderas i Skansens verksamhet.  
 
Skansen redovisar att de kom på första plats tillsammans med Dramaten i en 
undersökning över närvaro på nätet. Undersökningen gjordes av Svenska Dagbladet 
och fokuserade på museer och andra kulturinstitutioners närvaro på nätet (Skansen, 
2011, s. 16). Aktivt deltagande på nätet och i sociala medier är ett tydligt mål för 
Skansen. 
 
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att åtgärda tidens påverkan på Skansens 
byggnader samt att förnya de kulturhistoriska miljöerna. En del av detta arbete har 
2010 handlat om arbetet med Boktryckarbostaden, en kulturhistorisk miljö från 1840-
talet (ibid. s. 22). En kombination av antikvarisk efterforskning och praktiskt arbete 
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ger "kunskap om svunna tiders kunskap och hantverk" (ibid.). På så sätt förnyar 
museet sina byggnader parallellt med att de tillägnar sig kunskap om hur dåtidens 
hantverk gick för sig.  

Skansen är en aktiv och viktig aktör i det svenska samhälls- och kulturlivet och även i 
internationella sammanhang /…/ Syftet är att skapa en borglig bostadsmiljö och berätta om 
demokratiprocessen och liberalismens genombrott på 1840 talet samt borgarklassens framväxt. 

ibid. s. 26ff 

 
Skansen är en institution som står för en unik möjlighet att bygga broar mellan 
kulturer och människor. Som det också uttrycks i vision och uppdragsdokument vill 
museet vara en "nationell mötesplats och en politisk och religiöst obunden arena för 
en mångfald av kulturyttringar" (Skansen, 2008). Man kan säga att detta visar 
museets syfte att vara en mötesplats och en arena både nationellt och internationellt.  
 
Årsberättelsen avslutas med en förvaltningsberättelse. Häri presenteras stiftelsens 
ändamål:  

Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till 
ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen 
genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att kring ett 
centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Skansen skall verka i 
nära kulturellt och vetenskapligt samarbete med Stiftelsen Nordiska museet. Skansen skall vårda 
det kulturhistoriska byggnadsbeståndet. Skansens verksamhet skall inte ha till syfte att ge vinst.  

Skansen, 2011, s. 28 

 
För att upprätthålla sin attraktionskraft måste Skansen renovera och uppgradera sin 
stora scen. Detta eftersom arrangemang och fester är en mycket central del i museets 
verksamhet och identitet.  

Att kunskaper om äldre tiders hantverk och vardagsrutiner riskerar att försvinna är en annan 
essentiell fråga för Skansen, vars uppdrag är att levandegöra historien. Det immateriella 
kulturarvets värde har uppmärksammats under året, inte minst genom ratificeringen av Unesco:s 
konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. 

ibid. s. 30 

 
Detta visar till stor grad museets syfte och idé. Att bevara äldre tiders svenska kultur- 
och levnadssätt är i stor del den ideologi museets verksamhet baseras på. Unesco:s 
konvention är en modell museet använder för att utveckla sin verksamhet. Det är 
också ett externt initiativ som påverkar hur museets arbete leds. 
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte 
för Skansen: 
Idé: Att vara en arena för förmedling av kulturarv och kulturyttringar oavsett politisk, 
religiös eller kulturell bakgrund; demokratisk grundtanke. 
Mål: Förmedla svenskt kulturarv, speciellt med hjälp av sociala medier och genom 
fester och andra arrangemang.  
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Syfte: Att vara en nationell och internationell mötesplats och en arena för 
kulturyttringar, att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att kring ett 
centrum av kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen.  

Jämförelse friluftsmuseerna 2010 
Vi kan sammanfatta med att bevarandet av det norska kulturarvet fortfarande är av 
stor vikt för Norsk Folkemuseum. Museet lägger också stor vikt på att spegla det 
norska samhället och diskutera vad det innebär att vara norsk. Då jag studerade 
årsberättelserna och gjorde intervjun på museet antecknade jag att det nationella 
syftet inte är lika mycket i fokus i dag som det var i 1905, dock ligger det fortfarande 
kvar i museets traditioner och tänksätt. Norsk Folkemuseum är mycket medvetet om 
sitt samhällsuppdrag, något som delvis visar igen i dess verksamhet men också i hur 
publiken förhåller sig till museet. Införlivandet av Eidsvollmuseet Eidsvoll 1814 i 
Norsk Folkemuseums verksamhet endast några år innan grunnlagsjubileet i 2014 står 
för mig som ett tydligt exempel på att museet ser det som naturlig att ett sådant 
monument över Norges grundlag är en del av Norsk Folkemuseum. Ser vi detta från 
ett postkolonialt perspektiv är detta ett tydligt exempel på ett nationellt monument 
som är själva symbolen på landets frihet och dess frigörelse från kolonialmakten, i 
detta fall både Danmark och Sverige. 
 
Innebörden av det nationella är som nämnt något Inger Jensen påpekar som en viktig 
del av museets verksamhet. Det nationella tänkandet i dag har en annan innebörd än 
det hade för 100 år sedan. Jensen förklarar att samhället och befolkningen i Norge har 
förändrat sig mycket sedan 1970-talet, och museet har i överenstämmelse med detta 
arbetat med att inkludera det som till varje tid definieras som livsformer norsk kultur 
(se citat s. 38). Begreppet nationalt museum är något museer reflekterar över och 
ifrågasätter.   

Siden Norge er ett flerkulturellt samfunn har arbeidet ikke minst med innvandrergrupper gjort at 
vi er veldig opptatt av de transnasjonale forbindelsene og hvordan det transnasjonale påvirker 
livet i Norge.  

Jensen, 2012 

 
Skansen å sin sida har inte införlivat några svenska nationalsymboler i sin 
verksamhet. De fokuserar snarare på att vara en arena, en mötesplats där många olika 
meningar får yttras och utvecklas.  
 
Som det framgår från Skansens vision och uppdrag är dess identitet är nära knutet till 
de tre huvudområden i museets verksamhet: den zoologiska delen, den 
kulturhistoriska delen och fester och arrangemangsdelen (Skansen, 2008). Dock har 
de lämnat den skandinaviska ambitionen, och sätter det svenska kulturarvet i centrum. 
Även om Skansen, likt Norsk Folkemuseum, har en mycket internationell profil, ser 
vi att det nationella fortfarande finns i verksamhetens idé genom firandet av bland 
annat kronprinsessans bröllop 2010.  
 
När det gäller målsättningar är det tydligt att både museerna fokuserar på att vara 
uppdaterade och aktiva på sociala medier. Att vara en aktiv deltagare på sociala 
medier och på internet i allmänt har de senaste åren blivit en mer och mer central del 
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av museernas förmedlingsverksamhet. Det handlar dels om att nå ut till en större 
publik och att förmedla till användare av museet som av olika skäl inte besöker det 
fysiska museet, men det handlar också om att vara en aktiv del av den 
samhällsmässiga utvecklingen.  
 
Både Skansen och Norsk Folkemuseum är enligt undersökningen eniga om att 
nationen fungerar mest som en begränsning för museernas verksamhet i dag. 
Nationen förstås på museerna som en konstruerad entitet vilken har förlorat mycket 
av sitt syfte i dag. Detta är en tolkning av nationen som är helt i linje med den 
Andersons teorier om nationen som en föreställd gemenskap (Anderson, 1996, 
speciellt kap. 1). Museerna är upptagna av att diskutera och reflektera kring detta, 
både var för sig men också i dialog med varandra över landsgränserna. Att Skansen 
firar den norska nationaldagen visar att museerna numera är mer upptagna av att 
spegla hur samhället ser ut, inte som i 1905 då det var att konstruera en idealbild av 
samhället.  
 
Ur ett postkolonialt perspektiv är ett mycket intressant moment är det arbete med 
repatriering som har försiggått vid Norsk Folkemuseum och Nordiska 
Museet/Skansen. Dels har Folkemuseet och Nordiska museet över längre tid arbetat 
med att föra tillbaka norska samlingar från Nordiska museet till Folkemuseet. Sigrid 
Eklund jobbade med just detta projekt då de sista föremålen överfördes till Norsk 
Folkemuseum. Eklund kunde berätta att arbetet med att tillbakaföra norska föremål 
har pågått över lång tid: 
  

Under andra världskriget var flera norska museifolk i Stockholm. Där inventerade de norska 
samlingar på Nordiska museet. Då Norsk Folkemuseum firade sitt 75-års jubileum i 1969 
initierades diskussionen återigen, och de praktiska ramarna för återförandet sattes upp. Över 
perioden 1980-2000 genomfördes återförandet av museet, och avslutades i 2005. 

Eklund, 2012 
 
Inger Jensen kunde också tillägga att återförandet länge har varit viktig för Norsk 
Folkemuseum: 
 

Det var en gammel politisk fanesak i Norge. Det norske museumsforbundet (NKKM) tok opp 
dette på 20-tallet allerede, og det var mye diskusjon frem og tilbake … Under andre verdenskrig 
var det en del norske museumsfolk som var i Stockholm og da katalogiserte de hele den norske 
samlingen på Nordiska museet. På et tidspunkt ble katalogen overført til museumsforbundet, som 
i sin tur plasserte den på Norsk Folkemuseum. Og så fortsatte diskusjonen litt, den bølget nok litt, 
og på 1980-talet da Halvard Bjørkvik var direktør her så vedtok man å tilbakeføre samlingen til 
Norge, og Nordiska museet skulle beholde 10% av samlingen. Opp mot 2005 overførte Nordiska 
museet samlingen, ja ikke alt da, det er litt igjen. 

Jensen, 2012 
 
Återförandet var viktigare för Norsk Folkemuseum än det var för Nordiska museet. 
Beslutet om återförandet var gemensamt mellan de två institutionerna och det fanns 
ingen större motvilja från någon av parterna. Med unionen i åtanke är denna 
återföring av norskt kulturarv en repatriering som är mycket intressant ur ett 
postkolonialt perspektiv. Även om det inte är tal om svårigheter i samma 
storleksordning som Parthenonskulpturerna, utan tvärtom en ömsesidig välvilja från 
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de involverade parterna, är det intressant att repatrieringen, ett typexempel på 
postkolonialt handlande, framkommer i ett såpass atypiskt postkolonialt förhållande 
som det svensk-norska. Detta visar att nationellt kulturarv trots allt har en stor 
betydelse i dagens globaliserade samhälle.  

Konstmuseerna 

Nasjonalgalleriet 1905 
 

Det ble så ettertrykkelig sagt at 'bevilgningens hensikt ikke kan være noen annen enn å 
tilveiebringe en dannelsesanstalt for vordende kunstnere gjennom en samling av gode 
kunstverker' 

Schetelig, 1944, s. 105 

 
Citatet ovan visar syftet för den nyetablerade nationella konstsamlingen då Den 
Kongelige Kunst- og Tegneskolen 1836 fick tilldelat pengar för att upprätta en 
nationell konstsamling. Konstsamlingen blev Norges första statliga konstsamling, 
som senare blev Nasjonalgalleriet (ibid.). Den norska museihistorien började däremot 
några decennier innan etableringen av Nasjonalgalleriet. De tidiga museerna är 
egentligen inte relevanta för mitt forskningsarbete, utan orsaken till att jag nämner det 
är att de tankesätt som skapade Nasjonalgalleriet började redan på början av 1800-
talet (Eriksen, 2009, s. 75f). Dels var tanken om en allmänbildning av "folket" central 
för den nya, intellektuella eliten som var dominerande i huvudstaden, och dels var 
tanken om att skapa en norsk identitet drivande. Det var först då den nationella 
konstsamlingen flyttade in i några enstaka rum på Slottet i Oslo att publiken kunde 
beskåda den. Som Morgenbladet den gång rapporterade: "Ja det er virkelig en stor 
fornøyelse å se, med hvilken glede endog den simple mann betrakter de kunstverker 
som finnes i museet." (Schetelig, 1944, s. 106). Morgenbladets beskrivelse visar att 
även "vanliga" människor besökte konstsamlingen.  
 
Museerna blev inom kort mecenater för de kulturella identitetsprojekt som 
dominerade den kulturella miljön i huvudstaden på andra halvan av 1800-talet 
(Eriksen 2009, s. 89; Amundsen i Aronsson & Elgenius, 2011, s. 657). Museernas 
uppgift blev inte bara att visa den nationella kulturen och identiteten, utan också att 
övertyga befolkningen om betydelsen och värdet av deras kultur (Eriksen 2009, s. 
90).  
 
I mitten av 1800-talet började norska konstnärer att etablera sig på den Europeiska 
konstarenan. Konstnärer som I. C. Dahl uppskattades i bland annat Düsseldorf där 
han och flera norska konstnärer gick i lära (Kongssund, 2006, s. 102). Detta var i 
princip bra, men konstnärerna trivdes bra i utlandet och hade ingen anledning att resa 
tillbaka till Norge (ibid.). Marknaden och nätverket för konst fanns i centrala Europa, 
tillsammans med expertisen. För Norge var det därför svårt att konkurrera med 
Europa (ibid.). 
 
För att en norsk publik skulle kunna njuta av de norska konstnärernas verk, och för att 
motivera norska konstnärer att ställa ut sin konst i Norge skapades 1836 en nationell 
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konstsamling och i 1882 stod dess byggnad på Tullinløkka klar (Amundsen i 
Aronsson & Elgenius, 2011, s. 660; Kongssund, 2006, s. 102 Schetelig, 1944, s. 
109f). Nasjonalgalleriet etablerades ursprungligen för, genom att exponera norska 
konstnärer för konst, vara en utbildningsinstitution för konstnärer. Nationalgalleriet 
blev inom kort också en viktig institution för att bilda befolkningen i den norska 
kulturella identitet som norsk konst representerade:  

 
Spesiellt viktig ble kunstmuseene når dannelseprogrammet etter hvert ble knyttet til utviklingen 
av Nasjonalgalleriet. Utstillte verker i Nasjonalgalleriet av I. C. Dahl og hans etterfølgere var et 
illustrerende bevis på at Norge kulturellt sett var blitt en selvstendig nasjon med sine egne 
originale kunstnere. Kansje enda viktigere er det at de utstilte malerier ble en form for samlende 
nasjonale ikoner som representerte en konsentrert fremstilling av norsk egenart. 

  Pedersen i Rogan & Amundsen, 2010, s. 48 

  
När vi rör oss mot 1905 har Norge ett nationellt konstmuseum vars syfte är att dels 
bilda den norska befolkningen i norsk kultur, dels att inspirera och utbilda nya norska 
konstnärer, och dels att vara ett utställningsfönster för norsk konst mot omvärlden. 

Berättelse för åren 1894-96 
Berättelser för åren ungefär 1900-1910 existerar tyvärr inte. Proceduren att föra 
årsberättelse på en årlig eller semi-årlig basis var inte lika inarbetat som för de andra 
museerna. Först 1941 infördes rutiner för detta.17 Årsberättelser som ligger närmst i 
tid är därför för åren 1894-96.  
 
Inköpslistan visar ett museum som har ambitioner att visa de viktiga samtidsverken 
från Norge och från utlandet. Verk av bland annat Tideman och Gude (Brudeferd i 
Hardanger), och svensken Anders Zorn indikerar ett varierat konstperspektiv som 
innefattar båda norsk och international konst. Dock är merparten av förvärven från 
norska konstnärer. I takt med både nationalromantikens och skandinavismens intåg i 
konsten och politiken förändrades också insamlingen av konst i museerna 
(Kongssund, 2006, s. 103). Detta är något som vi tydligt kan se i Nasjonalgalleriets 
inköpslista.  
 
Berättelsen för åren 1894-96 samt Schetelig (1944, s. 113ff) och Willochs (1937, s. 
131ff) böcker, visar inga tydliga indikationer på museets att idé, mål och syfte 
förändrats i nämnvärd grad under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Idén 
är, som ovan nämnt, dels att vare en bildningsinstitution för konstnärer, och dels att 
förmedla en norsk kulturell identitet genom norsk konst. En viktig målsättning för 
museet var att få i ordning museibyggnaden på Tullinløkka, för att inhysa den 
ständigt mer omfamsrika samlingen. 1906 står den södra delen av museibyggnaden 
klar. De första åren på 1900-talen går museets administration genom en grundlig 
revision som 1908 resulterar i att det anställer Jens Thiis som museets första direktör 
(Schetelig, 1944, s. 114).  Detta visar museets ambition att vara en seriös institution 
både som konstsamling, men också som museum.  
 

                                                
17 Det var det tyska nazistregimen som under andra världskriget införde regelmässiga årsberättelser. 
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Museets öppettider har varit relativt begränsade jämfört med friluftsmuseerna: fem 
dagar i veckan, två timmar per dag. 
 
Det kanske viktigaste momentet i årsberättelsen 1894-96 är de bestämmelser som 
anges i bilaga #2: "Reglement for Omsendelse af Nationalgalleriets Kunstverker til 
andre Landets Byer, hvor fast Malerigaleri findes." (Nationalgaleriet, 1897, s. 21ff). 
Häri preciseras att de gallerier som tar emot lån av konstverk från Nasjonalgalleriet, 
inte kan/berättigas höja sin inträdesavgift när konstverken ställs ut. Gallerierna kan 
alltså inte använda sig av reklamvärdet i Nasjonalgalleriets samlingar för att motivera 
en höjd inträdesavgift. Nasjonalgalleriets demokratiska tänkande framgår av detta. 
Konsten skall vara tillgänglig för allmänheten. Detta är det tydligaste exemplet på 
museets ideologiska tänkande i denna berättelse.  
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte för 
Nasjonalgalleriet: 
Idé: En viktig ideologisk aspekt var att museet framhöll en idé om att det var till för 
hela den norska befolkningen. Det var vitalt att folket fick ta del av museet och 
konsten. Museet fick därför rollen som ett monument över norsk kultur och identitet. 
Mål: Museet skulle motivera norska konstnärer att flytta hem till Norge och att 
inspirera nya norska konstnärer genom att exponera dem för i huvudsak norsk konst, 
men även internationell konst. En av de viktigaste målsättningarna för museet var att 
färdigställa den södra delen av museibyggnaden. 
Syfte: Museets syfte var i stor grad att vara en samling av nationala ikoner som 
representerade en koncentrerad framställning av norsk egenart.  

Nationalmuseet i Stockholm 1905 
Nationalmuseet var mot slutet av 1800-talet en väl etablerad institution. Men då de 
andra museerna drog nytta av att etablera sig i en tid då samhället var i färd med att 
förändras, tvingades också Nationalmuseet till att förändra sin verksamhet. Det hade 
länge varit tradition att följa de konstnärliga trender som definierades av konstcentra i 
Europa, med Paris i spetsen (Bjurström, 1992, s. 138f). Ett exempel på att museet 
önskade följa utvecklingen i samhället var då de 1880 utnämnandet av Gustaf 
Upmark till intendent vid museet. Då han tillträdde fick museet för första gång en 
professionell ledning med vetenskaplig bakgrund (ibid.). Detta markerade ett skifte i 
styrelse och tankesätt för museet. Upmark önskade mera fokus på svenska 
samtidskonstnärer och på den nationella svenska konsten. Ser vi på de inköp Per 
Bjurström (1992, s. 141) listar som centrala under tiden innan och under Upmarks tid 
som intendent, ser vi en klar tendens att nationell konst prioriteras. Man försökte 
bygga upp en samling som kunde spegla konstutvecklingen, och på samma tid 
önskade man att berika samlingen av historiemåleri (ibid.). Av viktiga verk listas Carl 
Wahlboms Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen, Georg von Rosens Erik XIV och 
Karin Månsdotter, Julius Kronbergs Gustav Vasa mottager den svenska 
bibelöversättningen, Gustaf Cederströms Karl XII:s likfärd, Nordenskiöld i polarisen, 
Nils Forsbergs En hjältes död, samt C. G. Hellqvists Valdemar Atterdag brandskattar 
Visby (ibid.). 
 
Förvärv av dessa och liknande målningar till museet visar ett intresse inte bara för 
svenska konstnärer, men också för svenska motiv. Tavlorna speglar patriotism och 
nationalism, de berättar om hjältekungar och vittnar om en tid då Sverige var en 
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stormakt. Bjurström berömmer Upmarks framsynthet i sitt engagemang för andra, 
nyetablerade museer i landet (1992, s. 147). Han sände ut ett antal "av de bästa 
dukarna som depositioner till museerna i Uppsala, Lund, Göteborg, Uddevalla, 
Vänersborg, Härnösand, Linköping och Kalmar." (ibid.). Detta var ett initiativ som 
visar vilja att tillgängliggöra konsten för invånare i andra delar av landet än just 
huvudstaden.  

Nationalmuseum anno 1905-1906 
Även om Nasjonalgalleriet i Oslo vid 1905 var ett etablerat museum med en 
respektabel nationell konstsamling, kan det fastslås att Nationalmuseum i Stockholm 
på många sätt var som en storebror. Nationalmuseum hade både större och mer 
etablerade samlingar, en lång historia med täta band till kungahuset och adelsståndet, 
och goda rutiner för årsberättelser.  
 
Författad av Nationalmuseums intendent, börjar årsberättelsen med ett brev riktat 
direkt till Konungen. I denna personliga skrivelse listas de viktigaste momenten av 
museiverksamheten för det föregående året. Överintendenten skriver att stora delar av 
samlingarna för tiden står lagrade på vinden, "hvilka i sålunda äro otillgängliga för 
allmänheten och med svårighet kunna göras åtkomliga vid konststudier." 
(Nationalmuseum, 1906, s. 4). Platsbrist och det faktum att konst lagras oåtkomligt 
för forskare och besökare är ett så allvarligt problem att det förhindrar museet i att 
uppfylla sitt uppdrag:  
 

/…/ detta nödvändiga undansättande i mångt och mycket hindrar museet att, som sig bör, fylla sin 
uppgift såsom en för vetenskapliga ändamål och konstodlingens främjande verksam anstalt. Dessa 
undansatta målningar äro ursprungligen afsedda att komplettera museets serier, att hvar och en i 
sin mån illustrera den konsthistoriska utveckling och den på olika tider rådande konstsmaken eller 
att på konstens språk gifva den svenska allmänheten en bild ur vårt folks historia eller vårt lands 
natur. Den uppgiften kunna de icke fylla på sin nuvarande plats på vinden, till hvilken den stora 
allmänheten icke har tillträde."  

ibid.  
 
Ovanstående citat, i vilket intendentens frustration är mycket tydlig, speglar museets 
syfte som en institution som skall samla konst och förmedla denna för att illustrera 
den konsthistoriska utveckling samt att genom konst visa det svenska folks historia 
och natur. Dessutom skall museet driva forskning inom det konsthistoriska fältet. 
Dessa två moment utgör två av museets syften, nämligen att tillgängliggöra och att 
forska. Till grund för dessa syften ligger den demokratiska tanken (Idé). 
 
Att Nationalmuseums syfte är att "gifva den svenska allmänheten en bild av vårt folks 
historia…" är ur ett postkolonialt perspektiv inte överraskande. Det vore snarare 
uppseendeväckande om Nationalmuseet hade inkluderat Norge i sitt syfte. Som det 
ovanför nämns sågs Norge som en provins mer än en likvärd part i unionen, minst av 
allt var detta aktuellt när det blev klart att unionen inte blev en varig institution. De 
Skandinavistiska tankar som uttrycktes i politiska diskussioner mot slutet av 1800-
talet försvann i stor grad då unionen upphörde 1905. 
 
Årsberättelsen ger på flera platser (1906, se bland annat s. 12, 25-29 och 57) uttryck 
för ett fokus på en del av den nationella historien som gärna förknippas med 
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kungahuset och det adliga ståndet, nämligen kungahistorien och stormaktstiden. 
Nationalmuseums relativt stora fokus på just stormaktskungarnas historia skiljer sig 
från det som gärna var fokus på t.ex. Nordiska museet och Skansen, eller de norska 
motsvarigheterna. Nationalmuseum representerar den nationalism som vi ovan har 
omtalat som officiell- eller imperiumsnationalism (ibid. s. 25-29). Detta är en del av 
Nationalmuseum, som genom flera generationer har blivit inarbetat i deras 
verksamhet. Det som förväntas av museet både från publiken och från kungahuset 
och adeln. Årsberättelsen ger t.ex. mycket uppmärksamhet till ett helfigursporträtt av 
konung Johan III som har förvärvats under året 1905 (Nationalmuseum, 1907, s. 
43ff). Ett ämne som länge hade diskuterats, och som retrospektivt visar sig vara det 
mest nationalromantiska, är den diskussion som pågick runt de målningar som skulle 
pryda trapphallens väggar. Dessa skulle målas av Carl Larsson, men det hade länge 
varit oenighet i hur Gustaf Vasas intåg i Stockholm midsommaraftonen 1523 skulle se 
ut. Huruvida denna diskussion nådde en konklusion är inte relevant för denna studie. 
Snarare är det idén att man önskar ha en väggmålning av Gustav Vasas intåg i 
Stockholm i museets trapphall, som betyder något. Detta är en markering som 
indikerar att museet anser att Sveriges historia och själ börjar med Gustav Vasas intåg 
i Stockholm 1523. Det är inte allmogen eller folkets historia som definierar den 
svenska själen och identiteten, utan det är kungarna och deras bragder som har skapat 
Sverige. Denna officiella nationalism, ser ut att vara en viktig del av 
Nationalmuseums ideologiska grundval, nästan lika viktig som den demokratiska 
tanken.  
 
Årsberättelsen för året 1906 bjuder inte på nya inspel när det kommer till museets idé, 
mål eller syfte.  
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte 
för Nationalmuseum: 
Idé: Intendentens frustration över saknande tillgänglighet för publik och forskare 
visar en bildningstanke. Målsättningen om väggmålningar av Gustav Vasa och andra 
stormaktscentrerade nationella utryck visar också hur den officiella nationalismen var 
centralt för museets ideologi. 
Mål: Att klara upp debatten om väggmålningarna i trapphallen. Skaffa tillräckligt 
med utrymme för samlingarna och tillgängliggöra dessa för publiken och forskare. 
Syfte: Museet ska vara en institution som samlar konst och förmedla denna för att 
illustrera den konsthistoriska utveckling samt att genom konst kan visa det svenska 
folkets historia och natur, samt att tillgängliggöra för en bred publik och bedriva 
forskning. 

Jämförelse konstmuseerna 1905 
Den väl etablerade konstinstitutionen i Stockholm och den nyetablerade institutionen 
i Kristiania18 skiljer sig åt i deras årsberättelser. Nationalgalleriet i Kristiania kämpar 
en kamp för att kunna finansiera sina konstinköp. I Stockholm ser vi däremot en 
väletablerad institution vilkens ekonomiska problem inte ligger vid inköp av nya 
svenska konstnärer utan i att lokalerna inte sträcker till för den omfattande 
konstsamlingen. Det märks att Nationalmuseum är en institution med lång historia. 
                                                
18 Huvudstaden i Norge het Kristiania fram tills 1925, då den bytte namn till Oslo.  
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Deras rutiner är inarbetade och deras kontaktnät till Europa är väletablerat. 
Diskussionerna handlar inte om hur samlingen på bäst sätt kan kompletteras genom 
nya inköp, utan mer hur den på bäst sätt kan förmedlas till besökarna. Det 
nationalistiska syftet kommer ganska tydligt fram i både museerna; Nationalmuseum 
visar upp Sveriges stormaktstid och Nasjonalgalleriet den norska naturen och 
vikingatiden. Detta är båda exempel på den officiella nationalismen.  
 
Museerna i sig utgör fysiska monument över den nationella konsten, och det faktum 
att de både vill förmedla nationens storhetstid som en sorts "ur-nationell" tid är typisk 
för nationalistiska narrativ. Dock skiljer de två museerna sig åt i vilken typ av 
nationalism som uttrycks. Genom att återkoppla till den konservativa höger-
nationalismen respektive den mer radikala vänsternationalismen kan vi placera 
Nationalmuseum under det första begreppet. Framhävandet av Stormaktstiden ger 
intryck av en mentalitet som sätter den svenska huvudstaden i centrum av en nation 
som omfattar både de skandinaviska nationerna Sverige och Norge. Efter unionens 
upplösning försvann dock mycket av det skandinavistiska tänkandet.  
 
Nasjonalgalleriet å sin sida har ett mål att bygga upp en samling av nationala ikoner 
som representerade norsk egenart, alltså kärnan i det norska kulturarvet. Denna 
samling har ett nationalistiskt syfte att utbilda befolkningen, att skapa en "hög-
kulturell" gemenskap.  
 
För åren 1905 kan vi skymta det vi tidigare har diskuterat om de olika typerna av 
nationalism. I Sverige fanns det en uppifrån och ner mentalitet från "det 
skandinaviska storrikets rättmässiga huvudstad – Stockholm." I Norge å sin sida, 
handlade det om att samla det norska folket kring de nationella symboler som 
representerades dels i de konstverk som ställdes ut i Nationalgalleriet, men också 
Nationalgalleriet i sig, som ett monument över norsk kultur och identitet. 

Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design 2010 
 
Nasjonalmuseum for Kunst, Arkitektur og Design tar vare på det norske kulturarvet og inviterer 
til utfordrende møter med kunst, arkitektur og design. 

Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, 2011, s. 6 

  
Detta citat från årsberättelsen för året 2010 fångar museets syfte. Det är att ta vara på 
det norska kulturarvet och att vara en mötesplats mellan publiken och konst. Dels ska 
museet vara en institution som väcker intresse, utmanar och bildar publiken, och dels 
ska museet vara ett museum för hela Norge, inte bara huvudstadens invånare.  
 
Ett viktigt moment för museets verksamhet är arbetet med Den kulturelle 
skolesekken,19 och museet har arrangerat en rad utställningar runt om i landet (ibid. s. 
18). Ett annat viktigt satsningsområde är att inkludera och öppna museet för nya 
                                                
19 "Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å 
medverke til at elevar i skulen får oppleve, kan gjere seg kjende med og utvikle forståing for profesjonelle kunst- 
og kulturuttrykk av alle slag." (Det kongelege kultur- og kyrkjedepartement St.meld. nr. 8, 2007–08, s. 22) 
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målgrupper. Målgrupper vanligtvis är underrepresenterade vid museet. Museets fokus 
på dess områden visar på stort demokratisk samhällsengagemang. Kopplar man till 
museets syfte att förmedla norsk konst och kultur till en stor publik vittnar om en 
demokratisk grundidé med där kärnan består i att alla ska ha tillgång till museet.  
 
Museet förklarar vidare att: "Et av Nasjonalmuseets strategiske mål er å 
tilgjengeliggøre kunsten for et bredt publikum i utstillinger, publikasjoner og på 
nettet." (ibid. s. 48). Ett strategiskt mål för museet är alltså att på bäst möjligt sätt se 
till att flest möjligt får ta del i museet och konsten, antingen via utställningar och 
arrangemang, eller som publikationer eller digital tillgängliggöring.  
 
Ser vi på museets framtidsutsikter så är det framför allt två händelser som kommer att 
vara definierande för museets vidare verksamhet. Det ena är firandet av Norges 
största konstnär Edvard Munch när vi 2013 firar hans konstnärsliv 150 år efter han 
föddes. Det andra är att museet ska få en ny museibyggnad; Nasjonalmuseet på 
Vestbanen (Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, 2011, s. 56). Dessa 
framtidsplaner visar dels att det är viktig för museet, att förmedla och lyfta fram det 
norska kulturarvet i form av Munchs liv och konst, samt att markera sig på en 
international arena med att fira en världskänd konstnär.  
 
Den nya museibyggnaden, så som avdelningsdirektör vid Nasjonalmuseet for kunst, 
design og arkitektur Jean-Yves Gallardo berättar, bygger på museets samhällsprincip 
och ska ha som syfte att skapa en mer tillgänglig arena för besökare:  

 
Grunnen til at man flytter er for å samle Nasjonalmuseet i et nytt, mer funksjonellt bygg er for å 
oppfylle samfunnsansvaret ved å senke terskelen, og gjøre kunsten enda mer tilgjengelig for et 
enda större publikum. 

Gallardo, 2012 

 
 
Gallardo förklarar sedan:  
 

Det [samhället och förväntningarna till museet förändras över tid] gjør også at byggene og 
rammene for fomidling av kunst må forandre seg, derfor er det viktig at man bygger et nytt stort 
nasjonalmuseum, og dette er jo også viktig for norsk nasjonsbygging anno 2012. 

ibid. 
 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design skall vara en arena där tröskeln för att 
ta sig till konstmuseet, samt uppleva och förstå konsten ska vara mindre och lättare att 
överkomma. Den grundläggande tanken är en demokratisk idé om att konsten, som i 
tillhör det norska folk, också ska vara tillgänglig för alla.  
 
Också forskning är ett viktigt satsningsområde för museet. Detta är något som inte är 
särskilt överraskande, och årsberättelsen presenterar egentligen alla de fyra viktiga 
museala grundpelarna: samla, värna, forska och förmedla (Eriksen, 2009, s. 115-199). 
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte 
Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design: 
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Idé: Det är en demokratisk tanke som ligger till grund för museets verksamhet. Det är 
mycket viktigt att museet är öppet för alla, och att alla är välkomna på museet. 
Museet försöker med sin verksamhet att inkludera alla, antingen via nationella 
kulturella projekt som Den kulturelle skolesekken, eller vid att inkludera 
minoritetsgrupper. Även om museet riktar sig till internationell såväl som till en 
nationell publik, är det likväl viktigt poäng att museet ska bevara och förmedla det 
norska kulturarvet. 
Mål: Förmedla och tillgängliggöra konst för en bred publik i utställningar, 
publikationer och digitalt på internet.  
Tillgängliggöra och öppna museet för nya målgrupper, som tidigare har varit 
underrepresenterade vid museet. 
Syfte: Att ta vara på det norska kulturarvet och att vara en mötesplats mellan 
publiken och konst. 

Nationalmuseum 2010 
Nationalmuseums årsberättelse för 2010 börjar likt de andra årsberättelserna med ett 
förord av museets överintendent där hon, Solfrid Söderlind, presenterar de viktigaste 
momenten från året som gått. Här framhålls museets starka framtidsfokus som 
innebär digitalisering, ombyggning av museibyggnaden och evakueringen från denna 
under renoveringsperiod, samt en omorganisering av verksamheten för att göra den 
"så enkel, robust och smidig som möjligt." (Nationalmuseum, 2011, s. 3). I tillägg till 
detta har både internationella såväl som nationella samarbeten varit viktigt för 
verksamheten.  
 
Årsberättelsen inleds också med att påpeka att museet jobbar med särskild hänsyn till 
regeringens kulturpolitiska prioriteringar; barn och ungas rätt till kultur, vården av 
kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare (ibid. s. 4).  
 
Berättelsen för 2010 fortsätter med en mycket systematisk genomgång av museets 
mål och syfte. Dessa kategoriseras i facken: Vårda, förteckna, berika; utställning, 
utlånsverksamhet och pedagogik; vetenskaplig bearbetning; jämställdhet, mångfald, 
interkulturellt och internationellt utbyte och samarbete; verksamhet Prins Eugens 
Waldemarsudde; övriga varor och tjänster; samarbete Moderna Museet. Dessa 
punkter visar å ena sidan hur museet har, på samma sätt som vi såg för 
Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur, att museet fokuserar på de fyra 
punkterna: samla, värna, forska och förmedla. Att museernas mål och syfte framstår 
som uniforma kan ses på som ett resultat av de många reformer kultursektorn har 
genomgått sedan 1960-tal. Vi ser här lite av det jag inledningsvis såg som en 
utmaning med detta material, och valde därför att anlita mig till intervjuer som 
kompletterande källa.  
 
Det som kanske skiljer sig mest ut från de ovanstående punkterna, och som ger 
Nationalmuseum en egendomlig prägel är deras fokus på att arbeta med 
kompetensförsörjning:  
 

Nationalmuseum är en arbetsplats som attraherar och utvecklar Sveriges främsta kompetens inom 
sitt område, en öppen organisation där medarbetarna samverkar med ömsesidig respekt och tillit.  

ibid. s. 34 
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För att upprätthålla och utveckla hög kompetens inom sitt område måste museet 
attrahera personal som är de bästa inom sitt fält. Att rekrytera personal från andra EU-
länder gör att museet får en internationell profil. Detta är en del av arbetet med att 
vara ett museum av internationell standard (ibid. s. 35).  
 
Intervjun med Magdalena Gram20 vid Nationalmuseum gav inblick i vad museet i dag 
anser vara dess ideologiska grundvalar. Inte överraskande vilar en stor del av museets 
idé på den demokratiska tanken, men också forskningsuppdraget står starkt på 
Nationalmuseum. Gram förtydligar museets tillgängliggörandeuppdrag som just nu 
kräver mycket av museet, inte bara genom utställningar och publikationer, men också 
genom krav om digitalt tillgänglighet.  
 

Det kom en digital agenda i höstas, som EU begär, där står det en hel del om digitalisering. Och 
vid jul ungefär fick vi en nationell strategi; ett uppdrag till oss och 20 myndigheter att senast 2015 
leverera en plan för vår digitalisering, vårt digitala tillgängliggörande och digitala bevarande.   

Gram, 2012 
Om forskningsuppdraget berättar Gram:  
 

Forskning har varit en väldigt viktig ingrediens i museernas verksamhet, och inte minst i 
Nationalmuseums verksamhet. Även om det i en period när regeringarna och vår egen ropade på 
mera tillgänglighet, öppna er, fler utställningar, och numera digitalisering, har 
forskningstraditionen varit stark. 

ibid. 

 
När frågan om nationella motiv, som till exempel Gustav Vasas intog i Stockholm 
1523 och Carl XII:e likfärd och deras upphängning på paradplats i Nationalmuseums 
trapphus poängterar Gram att vi dag ser på dessa verk genom andra ögon än man 
gjorde runt 1905:  
 

Det här är ju en del av kulturarvet, och det var ju väsentligt att skapa denna svenska identitet. Det 
var ju föreställningar om hjältekungen Karl XII, och dom var ju mycket starkare då än de var 50 
år senare, så det är ju en ständig revision som pågår, men det vore förfärligt om man inte vågade 
för den skulden visa fram värderingar, motivkretsar och gestaltningar.  

ibid. 
 
På frågan om hur museet ser på sin roll som ett nationellt museum svarade Gram 
följande:  
 

Jag tycker nog att det finns en elitistisk, aristokratisk nivå, en forskningsnivå och vad du vill som 
har sitt berättigande, men också ett konstbildande och konstpedagogisk ansats med stor öppenhet 
mot publiken också. Det tycker jag själv så är det också så en stor fördel med digitalisering är ju 
att tillgängliggöra till en bred publik. Man behöver inte komma på plats, och det når också 
personer som inte hade kommit på tanken att besöka Nationalmuseum. 

ibid. 
 
                                                
20 Magdalena Gram är nyligt anställd som chef för Avdelning för forskning, arkiv och bibliotek vid 
Nationalmuseum. Detta begränsade hennes svarmöjligheter lite.  
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Vi ser alltså en samexistens mellan forskning och tillgängliggörande i 
Nationalmuseum. Ett museum där det nationella är centralt i ett globalt sammanhang 
och att man ser de nationalistiska motiven ur ett mer historiedidaktiskt perspektiv i 
dag.  
 
För att sammanfatta kan vi urskilja följande enligt idealtyperna idé, mål och syfte: 
Idé: Tillgänglighet för alla. Kunskapsbyggen genom forskning.  
Mål: Planerande av evakuering från museibyggnaden som förberedelse inför 
renovationen av byggnaden kräver en del resurser de kommande åren. En viktig del 
av detta är att flytta delar av samlingarna till filialen Nationalmuseum norr. 
Syfte: Vårda, förteckna, berika samt forska.  

Jämförelse konstmuseerna 2010 
De två nationella konstmuseerna visar sig uttrycka likadana idéer, mål och syften i 
respektive årsberättelser. I korta drag handlar det om tillgängliggörande för en bred 
publik, digitalisering och närvarande på digitala medier samt att forska och förmedla 
kunskap. Genom intervjuerna kan ändå några skillnader mellan de två museerna 
urskiljas. Nationalmuseum har en stark forskningsprofil, och som Gram preciserade 
finns det fortfarande en viss grad av elitism vid museet. Jag tolkar det som så att 
Gram syftar på kärnan i användarna av museet. Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur 
og design däremot förespråkar ett dekonstruerande av tröskeln mellan besökare och 
konsten. Deras intention med den nya museibyggnaden är att tillgängliggöra konsten 
för besökare som inte nödvändigtvis har någon förkunskap om konst.  
 
Denna lilla nyans i Grams respektive Gallardos ådagaläggande av museernas roll i 
samhället speglar de två formerna för nationalism som kom till lite tydligare uttryck 
vid 1905; officiellnationalism och folknationalism. Man kan göra en liknelse mellan 
den elitistiska forskaren i Stockholm och den konservativa nationalismen som 
präglade Sverige vid 1905, kontra den folkliga allmänbildaren i Oslo och den 
folknationalism som var med på att "bygga landet" i Norge genom stora delar av 
1800-talet. Detta leder över till jämförelsen mellan de två tidsperioderna.   
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Slutdiskussion 

Museerna förr och nu 
En jämförelse av de fyra museerna anno 1905 med 2010 visar både likheter och 
skillnader i deras idé, mål och syfte. Inom de olika typerna av museer, friluftsmuseum 
och konstmuseum, ser vi att mål och syften skiljer sig från varandra. Friluftsmuseerna 
sökte 1905 bevara ett kulturarv som stod i fara för att försvinna, medan 
konstmuseerna sökte framhäva nationen genom konsten samt att göra omfattande 
konstvetenskaplig forskning. Ser vi på 2010 är de fyra museerna mycket mera styrda 
av påtryckningar från respektive länders regering och olika internationella 
organisationer, något som ger stor likformighet inom mål och syfte. Syften handlar i 
korta drag om att bevara och förmedla kulturarvet. Likväl har museerna utvecklats i 
olika riktningar och vi kan se klara exempel på att de har utvecklat var sina särskilda 
mål och syfte. Nationalmuseum i Stockholm framhåller forskningssyftet som ett av 
deras främsta syften, Nasjonalmuseum for kunst, design og arkitektur lägger å sin 
sida störst vikt på tillgängliggörandeuppdraget, samt interaktionen mellan besökare 
och konst. Skansen har skapat varumärken som Skansens djurpark, Allsång på 
Skansen, samt deras byggnadsmiljöer, något som har format museets syfte till en viss 
grad. Norsk Folkemuseum har nyligen fått agera som en samlande kraft för ett 
samhälle under stark press efter terrordåden i Oslo och på Utøya 22 juli 2011. Detta 
visar att museerna är viktiga samlingsplatser för invånarna i nationen. Idén att skapa 
ett nationellt monument som 1905 var central för museerna, har på många sätt 
realiserats när det visar sig att museerna har en sådan position i samhällets 
undermedvetande.  
 
Den ideologiska grundstommen, eller idén bakom museerna, är 2010 i grova drag den 
samma som 1905. Den demokratiska tanken ligger som en grund i alla museernas 
verksamhet. Därefter kommer idén om att bevara och förmedla respektive länders 
kulturarv och historia genom till exempel konst eller kulturmiljöer.21 Museerna hade 
1905 en önskan och ett mål om att representera ett monument över nationell kultur 
och identitet. Efter analysen vill jag påstå att museerna i 2010 har uppnått detta mål 
och numera är ett monument som representerar det svenska respektive norsk kultur 
och identitet. Idén har inte förändrats i större grad, utan det är innebörden av det som 
har förändrats; den grundläggande ideologin är den samma men narrativet har 
förändrats. Ser vi till exempel på Nationalmuseum är det fortfarande Karl XII:s 
likfärd och Gustav Vasas intåg i Stockholm midsommarafton 1532 som hänger på 

                                                
21 Viktig att ha i åtanke är dock att vad som 1905 definierades som nationell kultur inte är det samma som 
definitionen av dessa begrepp 2010. I 2010 är idén om mångkultur i begreppen nation och nationell mycket mer 
närvarande än det var 1905.  
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paradplats i trapphallen, numera är däremot berättelserna som förmedlas i museerna 
mer historiedidaktisk riktade och perspektivet är mer kritisk än det var i 1905. 
 
Strax efter terrordåden i Oslo och Utøya 22 juli 2011 blev Norsk Folkemuseum en 
samlingsplats för befolkningen. Inger Jensen kunde berätta att detta var något som 
mer eller mindre hände spontant (se s. 37). Museets funktion som en gemensam 
samlingsplats var något som låg i befolkningens "undermedvetande". Museet är en 
plats folk söker sig till, som framstår som ett beständigt monument över det 
nationella. En viktig skillnad från 1905 är att syftet i vilket monumentet skapats har 
förändrats. 1905 önskade några av upphovsmännen, till exempel Moltke Moe, 
konstruera en nationell identitet för att visa på nationell säregenhet och att visa hur 
det norska folket var unikt. Detta är en tanke som 2010 inte finns kvar i varken Norsk 
Folkemuseum, eller något av de andra museerna. I 2010 speglar museerna en syn på 
nationen som bestående av många olika kulturer och identiteter, en syn som museerna 
delar med samhället.  

Nation och nationalism 
Det nationella tänkandet var mycket starkare vid 1905 än det kan sägas vara 2010. 
Jämför vi med studiens teoretiska ansats synes det postkoloniala tydligt i 1905. Att 
skapa ett monument över det nationella kulturarvet och historia var en central del av 
samtliga av de undersökta museernas syfte. Viktiga bitar i konstruktionen av 
monumentet innefattade nationella symboler i form av till exempel konst som 
avbildar norsk natur och sagor, svenska hjältekungar och historiska bragder, samt 
allmogekulturen representerad av föremål eller byggnadsmiljöer. För att förstärka 
dessa symboler arrangerades fester där det nationella kulturarvet lyftes fram, detta var 
speciellt viktigt för friluftsmuseerna. Dessa monument hade som syfte att skapa en 
känsla av tillhörighet till en nation och till ett unikt folk. Att skapa en känsla av att 
tillhöra en unik gemenskap är något som kännemärker den nationalistiska doktrin 
som präglade Europa på början av 1900-talet. Speciellt centralt var denna gemenskap 
i anknytning till den svensk-norska unionen och upplösandet av densamma 1905.  
 
Inledningsvis diskuterades innebörden av ordet nation och att det förändrats från 1905 
och fram till 2010 (se s. 6-12). Modellen som presenterades har utvecklats i 
Hutchinson & Smiths antologi Nationalism (1994, s. 168) där den visar hur begreppet 
nation har utvecklats. Modellen kan vidare användas för att förklara begreppet 
nationalism. Som framgår av modellen var definitionen av begreppet nation vid slutet 
av 1800-talet en bestående av ett unikt folk (ibid.). Det är denna nation som definierar 
den nationalism som präglade museerna i Norge och Sverige.  
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Figur 3: Modell som illustrerar nationsbegreppets semantiska utveckling (Greenfield i Hutchinson & 
Smith, 1994, s. 168). 
 
Greenfields modell gör ett abrupt slut vid sekelskiftet. Denna definition speglar 
däremot inte dagens förståelse av begreppet och ytterligare ett steg på den semantiska 
stegen krävs. 2010, mera än hundra år efter unionsupplösningen, är nation ett begrepp 
vars innebörd har förändrats i en radikal riktning, åtminstone jämfört med hur ordet 
förstods vid unionsupplösningen. Med utgångspunkt i ovanstående studie av 
nationella museer i Norge och Sverige vill jag föreslå ett nästa steg i modellen: I och 
med den utveckling nationer och samhället har genomgått sedan 1900, har 
ovanstående definition av nation upphört, och begreppet fått en ny innebörd; nationen 
består numera av ett multikulturellt folk, som är invånare i ett historiskt och politiskt 
definierat geografisk område. 
 
För museerna är en ny definition av nationen mycket synlig. De söker inte längre att 
representera en uniform nationell kultur, utan fokuserar 2010 nästan uteslutande att 
presentera, och representera, det multikulturella samhället. Då respektive länder 
numera betraktas som en del av det internationella samhället styrs museerna därefter. 
 
Att omdefiniera innebörden av nationalism ligger inte i denna studies 
forskningsfrågor, dock kan det underlätta förståelsen för hur museernas idé, mål och 
syfte 2010 relaterar till 1905. Definitionsförslaget baseras endast i textanalysen av 
idealtyperna ide, mål och syfte, samt intervjuer. Med utgångspunkt i studien vill jag 
argumentera för att nationen, ur museernas perspektiv, numera fungerar som en 
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begränsning av deras verksamhet snarare än en motivation för att främja dess unika 
folk. Nationen är numera en beteckning på det geografiskt avgränsade området vars 
kulturella och historiska arv museerna representerar. Jag vill också påstå att museerna 
numera inte utformar sina syften som konsekvens av en union med grannlandet utan 
som en aktör i ett globaliserad post-kolonialt samhälle, där det postkoloniala mer och 
mer suddas ut. Museerna används inte längre som ett verktyg för att övertyga en 
befolkning om att den är unik, utan snarare för att medvetandegöra nationens 
kulturella historia – positiv och negativ – för en allt mer internationell publik. Den 
bild som presenteras är inte lika glorifierad som den var på början av 1900-talet, utan 
kan numera ta upp både moderna och historiska samhällsproblem. Med utgångspunkt 
i detta är museernas nationella syfte en mycket viktig och central del av museernas 
verksamhet. De tar sitt samhällsuppdrag på stort allvar, de är öppna för inspel från 
samhället och debatterar innebörden av nationen och det nationella. Deras 
engagemang i samhället, att visa på internationella kontakter och att problematisera 
historien är sätt att ifrågasätta nationen. 
 
En ny innebörd av ordet nation kan som nämnt ge en ny innebörd av nationalism. 
Även om vi betraktar nationalism ur den nya definitionen av nation skapar ordet 
nationalism ofta negativa associationer. Som Bohman (1996, s. 122ff) reflekterar, 
gestaltas människors olika associationer till nationalism i så kallad god och ond 
nationalism. Vi kan se på terrordåden i Oslo och Utøya 22 juli 2011 som exempel. 
Den politisk aktivistiska, xenofobi-baserade nationella patriotismen som låg bakom 
terrordåden är ett exempel på ond nationalism och är inte är den samma typ av 
nationalism som den som stod fram i samhället efter terrordåden. Den goda 
nationalismen betecknas av värdeorden gemenskap och solidaritet, och står i stark 
kontrast till den onda nationalismen. Ett annat exempel på goda associationer till 
nationalism är att Skansen varje år firar den norska nationaldagen.  

Ett avslutat kapitel? 
Det nationalistiska tänkande som var centralt 1905 är 2010 ett avslutat kapitel i 
museernas historia. Begreppen nation och nationalism har fått ny innebörd, och 
museernas syn på nationen har förändrats. Men, som en besökare vid de olika 
museerna kan observera, finns de nationella symbolerna kvar i museerna, och ofta 
hänger de fortfarande på paradplats. Som Magdalena Gram påpekar (se s. 53f ovan) 
betraktas de nationella symbolerna numera med mer historiekritiska ögon, och inte ur 
ett nationalistiskt perspektiv som de en gång gjorde. Men har museerna och deras 
samlingar egenskap av att vara symboler för det nationella? Ovan argumenterade jag 
för att museernas roll som nationella monumentet fortfarande finns kvar, både i 
museernas idé men också i samhällets undermedvetande. Även de nationella 
symboler som fanns i museet 1905 finns kvar i 2010, och nya tillkommer. Exempel 
på nationella symboler kan vara allt från konstverk av Carl Larsson eller Edvard 
Munch, till det nyligt förvärvade Eidsvoll 1814 i Norsk Folkemuseums verksamhet. 
Dessa symboler innehar en speciell position i samhället. Skulle någon vilja flytta på 
dem eller ge dem en mindre central roll i museet uppstår heta, känsloladdade 
diskussioner. Den svenske museimannen Sune Nordgren var under perioden 2003-
2006 chef för Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur og design i Oslo. Hans period i 
chefsstolen blev turbulent, mycket på grund av känslor kopplade till just de nationella 
symbolerna. I en intervju i Kristianstadsbladet (Johannesson, 2005) förklarar 
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Nordgren lite av debatten som präglade hans tid som chef för Nasjonalmuseum. En 
stor del av debatten visar sig ha sin grund i Nordgrens omhängning av den 
permanenta utställningen där de mest kända norska konstverken hängde. 
Omhängningen innefattade bland annat att hänga nyare konst tillsammans med äldre, 
samt att splittra Munch-samlingen, som innan hade hängt i ett eget rum (ibid.). 
Kritiken mot Nordgren var tidvis stark, och kritikerna menade att hans svenska 
ursprung gjorde att han "sakna[de] kunskap om och den rätta känslan för den norska 
konsthistorien." (ibid.). Kan Nordgrens svenska nationalitet ha spelat en roll för hans 
handlingar, även om nationalitet inte borde spela någon roll för vem som sitter på 
chefsstolen? Det nationella syftet eller idén står kanske inte alltid uttalat i museernas 
årsberättelser, men det finns kvar i samhället och besökarnas undermedvetande. 
Nordgren har som svensk ett annorlunda perspektiv på norska nationella symboler. 
Jämför vi med diskussionen ovan, förstår också han vilken kraft dessa nationella 
symboler har.  Som han säger i intervjun har han också sina svenska 
nationalsymboler och "vet vad Anders Zorn och Carl Larsson betyder" (ibid.). 
Nordgren menar det kan ligga en större fråga bakom debatten, som inte handlar om 
varken honom eller den nya hängningen av samlingarna:  
  

I huvudsak har det handlat om Nasjonalmuseets nya hängning, men jag tycker mig nu se en ny 
och tyngre debatt; den om vad man har ett nationellt museum till, hur man tar hand om ett lands 
konstskatt och vad som är en nations identitet.  

ibid. 
 
Nordgrens kommentar sammanfattar det jag önskar belysa i denna studien. Analysen 
av de fyra museerna, Norsk Folkemuseum, Skansen, Nasjonalmuseum for kunst, 
arkitektur og design, samt Nationalmuseum, har gett en inblick i deras idé, mål och 
syften under två skilda perioder: 1905 och 2010. Analysen har sett på museerna ur ett 
postkolonialt perspektiv, något som framför allt har avtäckt ett mer eller mindre 
uttalat nationalistisk tänkande i alla de fyra museerna runt 1905. Detta beror i stor 
grad på att nationalismen som doktrin var mycket stark runt sekelskiftet 1800-1900. 
2010, mer än hundra år senare, är unionen och nationalismen ett förflutet. Samhället 
har i hög grad förändrats.  Förståelsen av begreppet nation är numera ett helt annat än 
i 1905. Unionen, de postkoloniala erfarenheterna ligger flera generationer bakåt i 
tiden, och nationalism som doktrin och tänksätt har sedan länge försvunnit från 
konventionell politik. Men även om museerna 2010 inte har nationalistiska idéer eller 
syften finns det fortfarande kvar i undermedvetandet; det finns kvar i "väggarna" på 
de gamla nationalmuseerna. Jag vill igen precisera att det med nationalism inte menas 
det som betraktas som ond nationalism. Inom 2017 kommer både de nationella 
konstmuseerna antingen flytta till nya lokaler som Nasjonalmuseum for kunst, 
arkitektur og design i Oslo, eller flytta in i en nyrenoverad museibyggnad, som 
Nationalmuseum i Stockholm.  
 
När samlingarna återigen ska hängas upp i de nya byggningarna, blir det spännande 
att ser hur debatten utspelar sig. Kanske väckas frågor som Nordgren lyfter fram i 
Morgonbladet: "vad man har ett nationellt museum till, hur man tar hand om ett lands 
konstskatt och vad som är en nations identitet." (ibid.). Frågan om hur de nya 
utställningarna kommer se ut, vilken position de nationella konstskatterna kommer att 
få och vilken relevans de kommer ha i de nya museerna kommer att bli mycket 
spännande, inte bara i Norge, men också i Sverige. Sett i ljuset av ovanstående studie 
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och analys kommer denna debatt bli mycket spännande ur ett postkolonialt 
perspektiv. Som Bohman (1994, s. 122ff) belyser uppfattar svenskar och norrmän det 
nationella på olika sätt. Det nationella ses på som mycket starkare i Norge än i 
Sverige. I och med att Norge endast har varit självständigt sedan unionsupplösningen 
1905, avbrutit av andra världskrigets nazistockupation, står också de postkoloniala 
erfarenheterna starkare i Norge än i Sverige. Frågan blir då hur det postkoloniala 
kommer att synas i debatten om hur samlingarna, bestående av nationella symboler, 
ska presenteras när de flyttas in i sina nya hem. Kommer flytten utlösa en debatt om 
vad som är en nations identitet? Kommer denna debatt att vara annorlunda i Sverige 
än i Norge? Vilka blir de nationella symbol som lyfts fram? Vill museerna 
överhuvudtaget fortfarande stå som monument över norsk respektive svensk nationell 
identitet? 
 
Avslutningsvis vill jag citera Flora E. S. Kaplans (1996, s. 20) parafrasering av 
William Shakespeare's välkända pjäs As You Like It: 
 

All museums are stages, and the artifacts are merely players. They have their exits and their 
entrances, and each artifact in its time plays many parts. 
 

Museerna är arenor där föremålens berättelse uttrycks. Berättelserna formas av 
museipersonalen, och det är detta narrativ som berättar för åskådaren vad föremålens 
historia symboliserar. I de nationella museerna formas berättelserna enligt 
museipersonalens uppfattning av nationen och som vi sett förändras denna 
uppfattning, detta narrativ, i takt med samhället i stort. Vad nationen faktisk innebär 
är en fråga alla de fyra nationella museerna som ingår i studien tar på allvar genom att 
starta en dialog med samhället där man gemensamt försöker besvara denna fråga. 
Häri ligger, enligt mig, kärnan i de nationella museernas idé, mål och syfte. Även om 
samhället, nationen och synen på historien förändras, står fortfarande de nationella 
museerna kvar som monument över det som av samhället uppfattas som nationell 
identitet och samhörighet.  
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Bilaga #1 

Upprop som skickades ut av Norsk Folkemuseum 1906: 
 

Velviljen for Museet har givet sig vakre Udslag gjennem Gaver og Insalmingsarbeide, særlig 
bland Nordmæn i Udlandet, til vem følgende Opraab udsendtes: Interesseen for Fædrelandets 
Historie har altid været vaagen hos det norske Folk. Lige fra Sagaens Tid og til den Dag idag har 
Fortidens Liv og Historie havt en egen Evne til at gribe Sindene. Ikke mindst kanske den indre 
Historie, Billedet af det Liv, som i Helg og Søgn har været ført i vort Land ned gjennem Tiderne, 
og af de Livsvilkaar, som har præget dette Liv i dets skiftende Former. Thi i hvert enkelt Drag af 
Fædrenes Liv og Kulturhistorie ser vi Sidestykker eller Modstykker til vort eget Liv og vore egne 
Livsvilkaar. Vi faar Øiet op for, hvordan Naturen har præget Folkets Liv og Livet atter Folkets 
Historie; vi lærer at forstaa vort Folk bedre, hvordan det er blit som det er, med sine Dyder og 
sine Lyder. 
 Det er dette, Norsk Folkemuseum vil hjælpe til. Det giver os ikke alene Enkelthed for 
Enkelthed i de store videnskabelige Samlinger, men i Friluftsmuseet et Helhedsbillede af 
Fortidens Liv i sin egen Ramme og sine gamle Omgivelser, ganske som det var: hele Stuen med 
dens gamle Bohave og mangeartede Inhold - ja Huset selv, som det engang stod der, midt i et 
Stykke norsk Natur. (Se Billederne). 
 Dette Selvsyn giver Nationen en Forstaaelse af vort nationale Liv og vor 
Kulutudvikling og en Følelse af Samhørighet baade inbyrdes og med de fremfarne Slegter - som 
sikkerlig vil give Renter for Fremtiden. Og en lige værdifuld Opgave har Folkemuseet som 
Materialsamling for den videnskabelige Erkjendelse af vort Folks Udvikling i de forskjellige 
Retninger og ved i videnskabelige Arbeider og illustrerede Skrifter at bringe Kundskab herom til 
alle nær og fjern. 
 Derfor er Folkemuseet en Sag, som angaar alle Nordmænd, baade hjemme og i 
fremmede Land, og derfor tillader vi os at rette en Henvendelse om Hjælp og Støtte til hver norsk 
Mand og Kvinde. Det gjælder at reise et Monument over vort Folks Vekst i Kultur og 
Nationalitetsudvikling, et Monument over den gamle Bondekulturen saavel som over Byernes Liv 
og Forhold. Men dette Monument maa reises snart. Hver Jernbane og hver ny Chaussée, som 
jevner Veien ind til vore lukkede Dale, ja snart sagt hver en Turist bærer med sig ud det ene 
Stykke efter det andet af denne svinnende Kultur. Og det er store Masser af Gjenstande, som 
saaledes er gaaet, og fremdeles gaar, ud af vort Land. Men dette er ikke Naitonen værdigt og 
allermindst nu, da vort Folk - politisk helt frigjort og hævdende sin gamle Historie - atter skal 
indtage sin gamle selvstændige Plads blandt Folkene. Vi sender derfor en varm Bøn til alle norske 
Mænd og Kvinder om at række Folkemuseet en hjælpende Haand. 

Foreningen for Norsk Folkemuseum, 1907, s. 3f 
 


