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Abstract
Danish Golden Age was the title of two exhibitions at Nationalmuseum in Stockholm 1964
th

and 2019, that exhibited art from the early 19 century Denmark. To a large extent the same
artworks were included in both exhibitions, but their display and the general presentation
were in many respects different. My paper researches how the objects of art were installed
and by what means exhibition architecture, wallpaint, scenography and lighting was utilized
in the designing of the exhibitions. Apart from the creation of a spatial and scenographic
context for the objects of art, the 2019 version presented a lot of informative text within the
exhibition. According to the cultural theorist Mieke Bal there is no neutral context for a work
of art but an exhibition is always also an argument and a statement. Every single part of the
exhibition is a demonstrative utterance. In both exhibitions colour was utilized in order to
create both a sentiment and a narrative. Colour evokes emotions and associations founded in
both individual and cultural experiences. By using colours that resembled those found in the
paintings, the viewer moving through the rooms, was intended to have the experience to be
surrounded by ”Golden Age colours”.
Key words: Exhibition design, Exhibition scenography, Danish Golden Age, Colour-mood.
Populärvetenskaplig sammanfattning
Dansk guldålder var titeln på två utställningar på Nationalmuseum i Stockholm 1964 och
2019, vilka visade konst från det tidiga 1800-talets Danmark. Till stor del var det samma
konstverk som ingick i de båda utställningarna, men placeringen och presentationen av dem
skiljde sig i många avseenden. Min uppsats undersöker hur konstobjekten installerades och på
vilka sätt utställningsarkitektur, väggfärger, scenografi och ljussättning användes för att
formge utställningarna. Förutom skapandet av ett rumsligt och scenografiskt sammanhang för
konstobjekten användes 2019 även en stor mängd informativ text i rummet, allt sammantaget
för att ge besökaren fler möjligheter till tolkning av konsten. Enligt den kulturteoretikern
Mieke Bal finns det ingen neutral kontext för ett konstverk. En utställning är alltid också ett
argument, ett påstående. Alla delar i en utställning är sådana demonstrativa yttranden. I bägge
utställningarna användes färg som en stämningsskapande och narrativ faktor. Färg väcker
känslor och associationer grundade i både individuella och kulturella erfarenheter. Genom att
använda färger vilka påminde om dem som kunde återfinnas i målningarna skulle upplevelsen
hos den som rörde sig igenom rummen skapas, att vara omgiven av ”Guldåldersfärger”.
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Kapitel 1
1:1 Inledning
En utställning vill förmedla en berättelse. Utgångspunkten för utställningen ligger i urvalet av
de objekt som ska visas och den forskning som lett fram till detta urval. Berättelsen tar form
och framförs med hjälp av utställningens alla beståndsdelar. Ett narrativ skapas genom att det
gestaltas. En konstutställning av historiska verk kräver en medveten utformning av det rum i
vilket dessa ska exponeras. Denna rumsliga kontext består inte enbart av lokalen med sin
befintliga arkitektur där utställningen visas, utan den skapas genom alla dess specifika
beståndsdelar, vilka iscensätter narrativet och därmed utställningens utsaga. Dessa kan vara
den tillfälliga utställningsarkitekturen, dess färgsättning, scenografiska element, ljussättning,
placering av konstobjekten och förekomsten av textmaterial i utställningsrummet. Det är en
mer eller mindre komplex kreativ process, som ofta involverar flera medarbetare från olika
discipliner, vilken leder fram till en färdig presentation för betraktaren att ta del av.
1:2 Problem och syfte
Min forskning har till syfte att synliggöra bakgrunden till, funktionen hos och konsekvenserna
av att använda scenografiska element i en konstutställning. Jag ska undersöka en utställningspraktik på Nationalmuseum i Stockholm genom att jämföra hur utställningarna om den
konsthistoriska epoken Dansk guldålder gestaltades genom utställningar 1964 och 2019.
-

På vilka sätt skiljde sig den publika presentationen åt mellan de båda utställningarna,
till exempel i urval och användande av färger och av scenografiska element?

-

Hur arbetade intendenter och formgivare med att ge förutsättningar för betraktande,
tolkning och pedagogisk förmedling?

1:3 Teori
En central utgångspunkt för min undersökning är litteraturvetaren Mieke Bals teori att en
utställning aldrig är objektiv eller erbjuder en neutral kontext. En utställning är alltid också ett
argument.1 Utställningens narrativ och dess utsaga utgörs av alla dess beståndsdelar. Hon
hävdar i Double exposures att vad som utmärker den ”nya” (Bals citationstecken) museologin
är idén att en installation i ett museum utgör en diskurs och att en utställning därigenom är ett
yttrande, ett påstående, inom denna diskurs.2
1
2

Mieke Bal, Double Exposures: the Subject of Cultural Analysis, (New York: Routledge, 1996), s. 2.
Ibid., s. 3.
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I min analys av hur utställningarna formgivits använder jag mig av Mieke Bals
definition av en utställning som en utsaga, ett påstående.3 Bal menar att detta är ett uttryck för
jaget hos en agent. För min undersökning innebär det att jag använder Bals analys där museet
ses, inte som ett objekt, utan som en ”diskurs” (Bals citationstecken) vilken utvecklas i och
genom museet. ”Diskurs”, menar Bal, ska här inte förstås som ännu en invasion av språk i
utställningen, utan ifråga om en analys av museet blir det nödvändigt att ”multi-medialisera”
själva konceptet diskurs.4 Min förståelse av detta i min undersökning är att det är den
konkreta samverkan av olika diskursiva uttrycksmedel som skapar utsagan. I utställningen,
menar Bal, berättar en ”första person”, utställaren, för en ”andra person”, besökaren, något
om en ”tredje person”, objektet som exponeras.5
Bal menar att agenten genom att exponera ett ting utför en talakt: ”Look!”, ”Se!” och
genom detta även implicerar ett: ”Så här är det!” ”Se!” involverar den visuella tillgängligheten till det visuella objektet, medan ”Så här är det!”, involverar auktoriteten hos en ”första
person”. 6
En utställning är alltid ett uttryck för en intention. Agentens intention bör dock inte
förstås som en specifik individs intention.7 Inför en utställning som Dansk Guldålder
samarbetar ett antal forskare, utställningskuratorer och formgivare i en kulturell kontext och
praktik, vilken utvecklats och formerats under lång tid. I min undersökning blir Bal viktig för
att identifiera vilka som utgör den agent som agerar i de två utställningarnas praktik.
Det är även använbart för min studie att tillämpa Paul O´Neills modell för analys av
utställningsrummet. O´Neill talar om att utställningar alltid har sin estetiska form, vilken är
visuell, taktil och materiell till sin natur.8 En utställning är en temporär arkitektonisk struktur,
vilken innehåller potentiella ytor för interaktion med betraktaren. Dessa ytor omsluter
betraktaren som rör sig genom utställningen. Liksom ett landskap kan utställningen bara
avläsas genom att besökaren förflyttar sig i rumsligheterna och denna kan därmed bara
interagera med en del i taget.9 Den rumsliga kontexten är visuell, gripbar och relaterad till
besökarens kropp.

3

Bal 1996, s. 3.
Mieke Bal, Looking in – The art of viewing, (Amsterdam: G+B Arts International, 2001), s. 164.
5
Bal 1996, s. 4.
6
Bal 2001, s. 165.
7
Bal 1996, s. 8.
8
Paul O´Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(S), (Cambridge, Massachusets: MIT Press,
2016), s. 92.
9
Ibid., s. 93.
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O´Neill föreslår tre nivåer av interagerande mellan betraktare och verk. Bakgrunden utgörs av
den permanenta arkitekturen, Mellangrunden av utställningsdesignen, inklusive
mellanväggar, färgsättning, ljussättning och möbler och slutligen Förgrunden där konstverket
interagerar direkt med betraktaren.10 Min undersökning kommer att definiera och utpeka
dessa nivåer i de båda utställningarna.
Konsthistorikern Carol Duncan talar i sin Civilizing rituals, inside public art museums
om två ideal vad gäller ett konstmuseums uppgift, eller identitet; det estetiska visavi det
pedagogiska museet.11 Ett estetiskt museum bedriver en utställningspraktik vilken baseras på
en konstsyn där varje verk är autonomt och som förväntas erbjuda besökarna en plats för
kontemplation av unika, transcendentala upplevelser. Det pedagogiska12 museet bygger på en
kontextualiserad exponering och förmedling av konstobjekten, vilka då betraktas som
konsthistoriska exempel. Det senare skulle i mindre utsträckning förutsätta att besökarna har
en förförståelse av konstens innehåll och kontext för att själva kunna avkoda och tillgodogöra
sig verken ur den aspekten. Dess förespråkare menar att detta är ett mer demokratiskt, mindre
elitistiskt museum. Duncan hävdar dock att det pedagogiska museet i lika hög grad som det
estetiska, producerar ideologi och ritualer.13 I min undersökning ska jag applicera dessa två
definitioner på utställningarna för att avgöra hur utvecklingen har sett ut mellan dem och vilka
skillnader i förväntan på besökarnas förkunskaper som har funnits.
1:4 Metod
Med Danska guldåldrar gör jag en komparativ studie av utställningarna Dansk guldålder
1964 och Dansk Guldålder 2019 på Nationalmuseum i Stockholm. Jag undersöker likheter
och skillnader i hur den visuella gestaltningen, den publika presentationen av utställningarna,
har sett ut. Genom jämförande av hur utställningarna formgavs urskiljer jag aspekter av vad
som har förändrats i fråga om museets utställningspraktik under femtiofem år.
I min studie gör jag distinktionen mellan utställningsarkitektur, som består av den
befintliga interiören plus tillfälliga rumskonstruktioner med mellanväggar, och
utställningsscenografi, vilken utgörs av gestaltande element, i byggnation och färgsättning.
Dessa kan vara symboliska, narrativa, eller på andra sätt stämningsskapande, emotionellt
suggestiva och därigenom agerar de på olika sätt för att förstärka den diskursiva utsagan.
Genom att studera arkivmaterial i form av dokument och fotografier undersöker jag
10

O´Neill 2016, s. 93.
Carol Duncan, Civilizing rituals, inside public art museums, (London: Routledge, 1995), s. 4
12
Duncans term är educational vilken jag har valt att översätta med pedagogisk.
13
Duncan 1995, s. 4.
11
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installationens praktik 1964, hur och i vilken omfattning man då använde sig av scenografiska
element. Parallellt jämför jag med 2019 års gestaltning av Dansk Guldålder och utforskar
vilka skillnader i ambitioner och konsekvenser ifråga om hur konstverken har presenterats det
har funnits. För att ge en konkret bild av hur verken placerades lyfter jag fram ett specifikt
verk, som visades i båda fallen. Här undersöker jag på vilka olika sätt detta verk presenterades
och kontextualiserades i de bägge utställningarna.
1:5 Material
Min analys av Dansk Guldålder 2019 utgår från min empiriska erfarenhet av att ha visat
utställningen för grupper av besökare under nära sju veckors tid. Jag har läst det pedagogiska
materialet; katalogen, audioguidens manus och textmaterialet i utställningen. Min egen
fotografiska dokumentation av utställningen är också viktig för min analys.
Jag har genom e-mejl intervjuat Henrik Widenheim, utställningsdesigner/scenograf för
Dansk Guldålder 2019, som generöst har låtit mig ta del av sina erferenheter och även ställt
sitt skissförslag till mitt förfogande. Detta har gett mig värdefulla insikter i hur
arbetsprocessen att designa utställningen och hur samarbetet med utställningens curatorer har
sett ut.
Min forskning om Dansk guldålder 1964 bedrivs genom studier av publicerat material,
av brev och dokument i Nationalmuseums arkiv,14 i NM:s klipparkiv och utifrån fotografiskt
material i Nationalmuseums bildarkiv. Arbetet med att skapa 1964 års utställning finns
dokumenterat genom brevkopior och en stor mängd dokument. Vissa för min undersökning
viktiga uppgifter finns dock inte bland handlingarna. Det gäller mer precist vilka färger som
användes till väggarna och vem eller vilka som konkret gestaltade salen med ”Thorvaldsens
museum”. I fråga om färgerna får jag förlita mig på subjektiva uppgifter i tidningsnotiser och
recensioner. Med stöd av de svartvita fotografier av utställningen Dansk guldålder 1964, som
finns i Nationalmuseums bildarkiv, har jag orienterat mig i lokalerna och bildat mig en
uppfattning om vad som mötte besökarna till utställningen. Begränsningen i detta material är
att inte samtliga perspektiv på salarna och inget av kabinetten blev dokumenterade.
1:6 Forskningsläge
Forskning kring utställningar förekommer inom flera vetenskapliga områden. För mitt ämne
ligger den semiotiskt inriktade forskningen inom museologi närmast. Eva-Lena Bergströms
14

Nationalmuseums arkiv: NM/Avd Handlingar rörande avd utställningar, F1a: 144.

7

avhandling: Nationalmuseum i offentlighetens ljus. Framväxten av tillfälliga utställningar
1866-1966, är en viktig källa för min undersökning. Bergström antar ett museologiskt och
diskursanalytiskt perspektiv som relaterar till, bland andra, Michel Foucaults och Mieke Bals
diskursbegrepp.15 I sin avhandling beskriver hon de tillfälliga utställningarna som del av en
mer publiktillvänd diskurs, vilka i dag utgör en integrerad del av museiverksamheten.
Bergströms avhandling utforskar hur Nationalmuseums tillfälliga utställningar utvecklades i
en samhällelig och vetenskaplig kontext, deras betydelse och funktion i ett både nationellt och
internationellt konstliv. Författaren beskriver i avhandlingen en konflikt mellan museets
samlingar och de tillfälliga utställningarna, vilken hon benämner det ”museala dilemmat”.16
Konflikten gäller museets uppdrag att på samma gång vara en institution för akademisk
forskning och samtidigt en plats för offentliga utställningar som riktar sig till allmänheten.
Utställningen Dansk guldålder 1964 utforskas inte i avhandlingen, men i likhet med
Christina-utställningen 1966, vilken avhandlas av Bergström, var den en av museets dittills
mest ambitiösa vad gäller både omfattning, gestaltning och marknadsföring.
Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner författade och sammanställde det första numret av
Skiaskope, Göteborgs konstmuseums skriftserie, med titeln: Hängda och utställda – om
hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum,17 där de undersöker
museets historia av permanenta och temporära installationer av konst. Författarna diskuterar
olika aspekter av skepticism mot museet som konstinstitution; kritik av museet som
ideologiproducent, klass- och maktmarkör, kommersiell kollaboratör och konstdödare.18
Som ett resultat av det postmoderna paradigmskiftet, av feministisk och postkolonial teori, har
museets presentationer av både samlingar och tillfälliga utställningar börjat förändras.19
Werner gör en heltäckande redogörelse för och analys av Göteborgs konstmuseums olika
hängningsprinciper och kontextuella processer från invigningen 1861 och framåt. Han
framhåller att museet historiskt sett anpassat färgsättning av väggarna till de verk som
presenterats, vilket haft till syfte både att framhäva måleriska kvaliteter, förstärka eller mildra
kontraster,20 samt att skapa diskursiva rum för samlingarnas presentation.21

15

Eva-Lena Bergström, Nationalmuseum i offentlighetens ljus. Framväxten av tillfälliga utställningar 18661966, Department of Culture and Media Studies, Umeå University, Diss., (Umeå: Umeå universitet, 2018), s. 18.
16
Ibid., s. 5.
17
Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, (red.), Hängda och utställda – om hängningarnas och utställningarnas
historia på Göteborgs konstmuseum - Permanent hangings, temporary exhibitions: on the history of collection
display and exhibitions at Göteborg Museum of Art, (Göteborg: Göteborgs konstmuseum, 2009).
18
Ibid., s. 18.
19
Ibid., s. 20.
20
Ibid., s. 112.
21
Ibid., s. 74.

8

Intendenten vid Den Hirschsprungske Samling, Anna Schram Vejlby har författat
kapitlet ”Rötter – Barndom och familjeliv”, 22 i katalogen till utställningen 2019. Hennes
forskning har ägnats åt bland annat känslornas historia och ljud i konsten. Hon disputerade på
en avhandling om känslor och ideal i C. W Eckersbergs porträtt. Jag deltog i ett vandrande
seminarium i utställningen Dansk Guldålder på Nationalmuseum, vilket leddes av Schram
Vejlby. Detta berörde flera aspekter av guldåldern, med ett fokus på bilderna av familjen och
särskilt gruppporträttet av Christoffer Wilhelm Eckersberg, vilket 1964 bar namnet Det
Nathansonska familjeporträttet,23 men som 2019 kallades Familjen Nathanson.24 Schram
Vejlbys analys av bland andra Eckersbergs målning gav mig nya infallsvinklar som blev
viktiga för min egen tolkning av verket.

22

Anna Schram Vejlby,”Rötter – Barndom och familjeliv”, Østergaard Høgsbro, Cecilie (red.), Dansk guldålder,
[utställningskatalog], (Copenhagen: Statens Museum for Kunst SMK, 2019), s. 83-91.
23
Bo Wennberg, (red.), Dansk guldålder: Målningar. Teckningar. Skulpturer: Nationalmuseum, Stockholm, 23
januari - 5 april 1964, [utställningskatalog], (Stockholm: Esselte, 1964), s. 36.
24
Cecilie Østergaard Høgsbro, (red.), Dansk Guldålder [utställningskatalog], (Copenhagen: Statens Museum for
Kunst SMK, 2019), s. 320.

9

Kapitel 2
2:1 Benämningen Dansk Guldålder
Begreppet Guldålder användes litteraturhistoriskt från 1890 i Danmark och syftade då på den
litterära storhetstid som främst representeras av författarna Adam Oehlenschläger (17791850), Søren Kierkegaard (1813-1855) och H. C. Andersen (1805-1875). Förståelsen av
begreppet var i hög grad en nostalgisk bild av ett närmast arkadiskt tillstånd före det
”moderna genombrottets existentiella omvälvningar”.25 Ifråga om bildkonsten under denna
period var benämningarna Köpenhamnsskolan eller Eckersberg och hans skola, de vanligast
förekommande. Enligt intendent Magnus Olausson myntades inte det konsthistoriska
begreppet ”Dansk guldålder” i Stockholm 1964,26 även om det var med denna utställning som
begreppet lanserades som officiellt varumärke.27 Benämningen användes i Danmark från sent
1890-tal i formuleringen ”den danske Malerkunsts Guldalder” frekvent av konsthandlare och i
dagspress.28 Den ”banbrytande”29 utställningen 1964 var den första omfattande sammanställningen av guldålder-periodens danska konst överhuvudtaget och Olausson menar att man
med fog kan säga att 1964 års utställning etablerade beteckningen ”Dansk Guldålder”
internationellt.30 Åtminstone fram till oktober 1963 var dock arbetsnamnet för utställningen
”Danmarks guldålder”, men i ett brev från Nationalmuseums överintendent Carl Nordenfalk
till överintendenten för Statens Museum for Kunst, Jørn Rubow, framhåller han att titeln
”Dansk guldålder” skulle ha en mindre definitiv och pretentiös klang. Detta kan tolkas som en
markering att det var en kulturell epok och inte en nationell politiskt period som skulle
gestaltas: ”P.S. Vore ej titeln ”Dansk guldålder” att föredraga framför ”Danmarks guldålder”?
Den är mindre absolut och därmed en aning mindre anspråksfull. Vi röstar för den ändringen
här i huset”. 31
2:2 Dansk guldålder 1964
Dansk guldålder på Nationalmuseum i Stockholm 1964 ingick i en bred satsning för att
marknadsföra Danmark i Sverige, både kulturellt och kommersiellt, som kom att gå under
25

Magnus Olausson och Peter Nørgaard Larsen, ”Inledning” i Cecilie Østergaard Høgsbro, (red.), Dansk
guldålder, [utställningskatalog], (Copenhagen: Statens Museum for Kunst SMK, 2019) s. 21.
26
Magnus Olausson, & Ludvig Florén, (red.), Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm. Volume 23, 2016
[Elektronisk resurs], (Stockholm: Nationalmuseum, 2017), s. 22.
27
Magnus Olausson och Peter Nørgaard Larsen 2019, s. 21.
28
Ibid., s. 22.
29
Ibid., s. 14.
30
Magnus Olausson, Artikel i Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm. Volume 23, 2016, s. 22.
31
Brev från NM:s överintendent Carl Nordenfalk till överintendenten för Statens Museum for Kunst, SMK, Jørn
Rubow, 1962-09-26, NM/Avd F1a: 144.
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namnet Danska veckorna. Initiativet kom från den danske ambassadören till Sverige, som var
mycket angelägen om att utställningen skulle komma till stånd innan han lämnade sin
befattning.32 Enligt Nationalmuseums överintendent Carl Nordenfalk hade man länge velat
göra en utställning med detta innehåll.33 Utställningen fick betraktas som en stor framgång för
museet, med hela 52 500 besökare, medan i budgeten förväntades 40 000.34 Som jämförelse
kom totalt 36 750 besökare till Dansk Guldålder 2019.35 Den lägre siffran berodde sannolikt
på ett väsentligt större utbud av konkurerande konstutställningar och att det nyrenoverade
museet, dit det var fri entré, under samma period hade flera hundra tusen besökare.36
Bidragande till framgången 1964 var en omfattande kampanj med många kulturella
evenemang som anordnades i anslutning till utställningsperioden. Under denna visades
samtidig en utställning om Søren Kierkegaard och en om danskt konsthantverk på
Nationalmuseum, en utställning av dansk arkitektur på Konstakademien och en utställning
på Kungliga Biblioteket om dansk bokkonst och H. C. Andersen.37
2:3 Utställningarnas urval
En väsentlig skillnad mellan de två utställningarna gäller avgränsningen av tidsperioden: 1964
års Dansk guldålder, där urvalet i allt väsentligt var gjort i Danmark,38 bestämdes börja efter
1780 med verk av Nicolai Abildgaard och Jens Juel, bland andra, och avslutas före 1850.
Skälet till det var att år 1848 avled tre av de mest profilerade guldålders-konstnärerna, det
kungliga enväldet avskaffades och det första Schleswigska kriget bröt ut.39
I utställningen 2019, som var resultatet av en flerårig forskningsinsats från både dansk
och svensk sida, där många resultat redovisades i den omfattande katalogen, var det tidigaste
verket från 1808. Istället hade perioden utsträckts till 1865 och införlivade därmed en politiskt
mer nationalliberalt präglad generation.40 Dessutom innefattade 2019 års utställning, till
skillnad från 1964, tre kvinnor, varav Elisabeth Jerichau Baumann var representerad med fyra
målningar i stort format. Därmed gav den utställningen en bredare och mer differentierad bild

32

Brev från Carl Nordenfalk till Jørn Rubow, 1963-10-07, NM/Avd F1a: 144.
Brev från Carl Nordenfalk till Stadsrådet Edenman, 1963-11-07.
34
Dokument i NM/Avd F1a: 144.
35
Johannes Westerström, NM: Försäljning och besöksservice, [e-mejl 2019-12-30].
36
nationalmuseum.se/nationalmuseum-ett-år-och-en-miljon-besök-senare, [hämtad 2019-12-03]
37
Carl Nordenfalk, Meddelande från Nationalmuseum nr. 89: Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning
1964 [Elektronisk resurs], (Stockholm: Nationalmuseum, 1965), s. 5.
38
Brev från Carl Nordenfalk till Jørn Rubow, 1963-11-11, NM/Avd F1a: 144.
39
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av tidens danska konst. I Dansk guldålder 1964 ingick 429 nummer,41 medan utställningen
2019 hade 322 nummer.42
Pressen inbjöds att bevista uppackningen av de just anlända tavlorna till utställningen
den 14 januari 1964.43 Jørn Rubow och Bo Wennberg närvarade och berättade för pressen om
verken och utställningen. Utställningen öppnade den 23 januari, så man hade alltså endast
maximalt nio dagar på sig att installera konstverken. Som jämförelse hade museet 2019,
mellan utställningarna John Singer Sargent och Dansk Guldålder, nästan sju veckor för
demontering, byggnation, målning och montering; 14 januari till 28 februari 2019.44
Dessutom var då redan utställningen planerad i detalj i ett CAD-program, ett 3Dprogram där verken placerats med exakt precision. Det bör 1964 ha rått en stor brådska med
att få alla verk på plats. På fotografier från hängningen 1964 ser man hur väggbyggnationen,
måleriarbetet och monterandet av konstverken pågår parallellt. Av fotografierna att döma så
placerades verken med hjälp av tumstock och ögonmått. Då hade man givetvis heller inte
tillgång till det numera alltid använda CAD-programmet, där utställningen alltså kan planeras
virtuellt.
2:4 Utställningens gestaltning 1964
Gestaltningen av Dansk guldålder medförde en omfattande förändring av rummen genom att
väggarna målades om och att taken i två av salarna sänktes. Praktiken med scenografiskt
miljöskapande och historiserande installationer i Nationalmuseums tillfälliga utställningar
förekom åtminstone från 1940-talet och var således helt etablerad på museet 1964.

3: Interiör från Opponenterna av 1885, 1945

4: Interiör från Christina, 1966
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Till utställningen Opponenterna av 1885 på Nationalmuseum 1945, hade man i en av salarna
scenografiskt försökt återskapa en del av Blanchs Konstsalong vari man rekonstruerade de två
Opponent-utställningarna där 1885.45 Med utställningen Christina – drottning av Sverige år
1966 nådde den gestaltande scenografin sin största omfattning där hela det översta
våningsplanet med tio stora salar och tjugofem kabinett togs i anspråk och inreddes.46
Utställningen blev en stor publikframgång med 230 000 besökare, men kritik riktades mot att
de utställda objektens verkshöjd inte definierades tydligt utan bitvis blev diffus: ”Falska och
äkta föremål blandades huller om buller; besökaren möttes med andra ord av en
föremålsbråte”.47

5: Vy av västra salen mot nordöst 1964.

6: Vy av den västra salen mot nordväst.

Förutsatt att epoken skulle upplevas kronologiskt i hängningen så var entrén till Dansk
guldålder i nuvarande sal 1651. Den kallas numera i dagligt tal för Södra salen, men 1964
fanns en stor sal i söder varför jag istället benämner den Västra salen. I denna första sal
hängde målningar från 1700-talets sista två decennier, huvudsakligen porträtt, men även ett
antal målningar med landskapsmotiv. Alldeles ovanför väggfälten där kupoltaket tog vid hade
man spännt ett ljusgenomsläppligt vitt tyg, vilket gav ett diffuserat generellt ljus över hela
rummet. I och med detta blev rummet mindre präglat av en befintlig 1860-tals-interiör och
istället mer funktionalistiskt. Här avvisades alltså ett element som kunde bidragit till en
historisk kontext till förmån för ett modernistiskt avskalat rum där fokus låg på konstverken.
Efter cirka en tredjedel av salen, några meter efter dörren in till den Nya salen, var
placerade två motstående mellanväggar i T-form, vilka lämnade en öppning mellan sig på ett
par meter. Utställningens arkitekt Sven Åke Gustavsson föreslog att ”vi opererar med ett
45
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system av vinkel eller ev. T-formiga skärmar, som kan stå för sig själva och kan placeras
oberoende av väggen”. 48 Detta för att undvika ”en massa wire som alltid blir synlig och
förstör intrycket”.49
Intrycket skulle således vara rent och harmoniskt för att ge målningarna de bästa
förutsättningarna att framträda. ”Hela utställningen gör ett sobert och svalt intyck. Den
behagliga färgväxlingen mellan de olika salarna bidrar också till den rena helhetsbilden”.50
Renheten alluderar på samma gång till Guldålderns klassicism som den moderna vita kubens
serenitet: ”här härskade det ro, stillhet och kontemplation”.51
Det fanns inte några texter på väggar eller vid respektive verk. Varje målning hade ett
verksnummer placerat vid ramens nedre vänstra hörn. Besökaren förväntades ha med sig
katalogen om denna önskade några upplysningar om de enskilda verken, men även katalogens
texter var knapphändiga med korta biografier över konstnärerna och endast i ett fåtal fall
beskrivningar av enskilda verk.
I kapitlet The talking museum i Double Exposures, skriver Mieke Bal om hur vissa
konstmuseer föredrar att ge betraktaren minimalt med information om de aktuella
konstverken.52 Hon drar slutsatsen att museichefen för det nya konstmuseet i Grenoble
därmed menar att konst ska vara för njutning och inte för lärande. Hon menar vidare att man
på detta sätt ändå inte undviker en förklarande utsaga, utan författaren hävdar att konstverket
aldrig talar för sig självt. Att urvalet av verk och i vilken ordning man väljer att visa dem,
deras inbördes relation, alltid innebär ett påstående om konstens natur och dess funktion.53
Ett resonemang, som om det appliceras på 1964 års utställning, skulle innebära att man då
ville framhäva de enskilda konstverkens specifika kvaliteter, för besökaren att själv avkoda
och estetiskt avnjuta.
På golvet i salen stod, symmetriskt placerade, fyra stoppade bänkar i Empire-stil.
Likadana bänkar återfanns även i den Nya och den Östra salen. Syftet med dessa sittplatser
kan diskuteras. Genom möblernas stilmässiga uttryck kom de att utgöra ett aktivt element i
skapandet av tidsepokens kontext. Deras praktiska funktion bör även ha varit för att underlätta
ett mer ingående studium av konstverken, eller att helt enkelt vila sig på.
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Färgen på väggarna anges i flera tidningsrecensioner, där väggfärgerna beskrevs som
”turkosgrönt”54 eller ”pompejanskt rött, resedagrönt och caput mortuum.”55
Tre av salarna hade blivit helt ommålade. De ljusaste väggarna är i Västra och Södra salarna
och med tanke på att röda nyanser ter sig svarta i svartvitt fotografi så bör dessa två salar ha
varit relativt ljust gröna. I Västra salen var en bröstpanel mörkt målad.
De fyra salarna och de tio kabinetten utgjorde sammanlagt 368 löpmeter väggyta.
Målning av museisalarna kostade 10 580 kr (varav återställande av två salar 4 250 kr), en
ganska ansenlig post i den totala budgeten på 167 700 kr.56 Utställningen 1964 medförde
således ett omfattande målningsarbete. Satsningen får sägas ha fallit väl ut eftersom kritikerna
fäste stort avseende vid just färgvalet. Det beskrevs som ”nymålade i guldåldersfärgerna
pompejanskt rött, svagt grönt och caput mortuum”57, ”Doften av nymålat hade hunnit vädras
ut. Guldålderns omhuldade kulörer, resedagrönt, pompejanskt rött och plommonviolett, har
omsatts i för evenemanget nymålade väggar.”58 eller ”Väggarna har bemålats i en sorts
autentisk färg; för varje sal en kolorit som motsvarar något av epokens typiska tapetprov.”59
Här lyckades utställningens agent suggerera betraktaren att acceptera auktoriteten hos en
”första person” vilken utpekade vilka färger som kunde anses vara representativa för den
danska guldåldern. Med tanke på att detta var den första utställning som gjorts i Sverige av
den danska guldålderns måleri, torde förkunskaperna hos publiken varit mycket begränsade.
Förväntningarna hos besökarna kan antas ha byggt på förutfattade föreställningar om dansk
kulturhistorisk estetik och det romantiska tidiga 1800-talet. Dessa sammanfattades redan av
Bo Lindwall i hans kapitel i ”Guldåldern i Dansk konst” 1963: ”Många svenskar har i
guldålderns måleri velat se danskarnas nationalkaraktär uppenbarad.”60
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7: Interiör med pågående måleriarbete under Juels Det Rybergska familjeporträttet.

På kortväggen i fonden hängde Jens Juels stora (253 cm x 336,5 cm), Det Rybergska
familjeporträttet, föreställande Niels Ryberg med son och sonhustru, målat 1796-97. Detta
verk ingick inte i 2019 års utställning. Anledningen härtill kan ha varit att verkets tillkomstår
nu föll utanför tidsramen, men inför utställningen 2019 började också ett ifrågasättande av
guldåldersbegreppet att formuleras.61 I katalogens artiklar i synnerhet genom en artikel av
Henrik Holm vilken diskuterar den viktiga del i det dåtida Danmarks ekonomi som utgjordes
av slavhandel och kolonialt slavarbete. Den kände konstsamlaren Ryberg var samtidigt en
”tightpacker”, en synnerligen cynisk slavhandlare, som 1758 varit ansvarig för att 268
människor dog under en slavtransport på ett av hans skepp.62
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8: Vy av den södra salen mot sydöst.

9: Vy av den södra salen mot sydväst.

Om besökaren efter att ha nått denna målning vek av till vänster kom denna in i den södra
salen. Här var kupoltaket synligt, bröstpanelen var lägre, snarast en golvsockel, och ljusare
målad. Fem stolar i Renässans-stil stod uppradade mittemot Christoffer Wilhelm Eckersbergs
målning Det Nathansonska familjeporträttet. Denna målning dominerade väggen och omgavs
av exempel på övriga motivkretsar hos Eckersberg; marinmålningar, porträtt, romerska ruiner,
danska landskap och en aktstudie. Tavlorna var huvudsakligen grupperade symmetriskt på
väggen. Det förefaller här som att det var målningarnas format och inte deras motiv som varit
avgörande för deras placering. På väggen till höger var symmetrin helt genomförd där ett
större stående format omgavs av först två kvadratiska målningar; ett mansporträtt och en
naken kvinna i halvfigur, och på ömse sidor två liggande rektangulära landskap i samma
storlek.
På Nationalmuseum finner Eva-Lena Bergström i sin avhandling att ”symmetrihängningar” verkar ha varit den dominerande principen från den andra hälften av 1920-talet,
men ska, enligt intendent Bo Wennberg, ha förkastats i slutet av 40-talet, till förmån för den
”fria principen, där man lät de individuella konstverkens kvaliteter styra placeringen”.63
I Dansk guldålder 1964 hade man dock fortfarande som en grundläggande princip
använt sig av en symmetrisk hängning, med varje konstnärskap presenterat separat och
målningarna placerade på en, eller i vissa fall två nivåer, där man grupperade verken med två
mindre som flankerade en större duk. Genom en sådan hängning markerades att de enskilda
verken underordnades en helhet, som skulle skänka ordning och harmoni åt utställningen.
Detta gällde alltså i första hand tavlornas format och inte deras motiv. Idag framstår detta som
en statisk och odynamisk form av hängning, som även visar på en omedvetenhet om bildernas
inbördes relation och påverkan på varandra utifrån en semiotisk tolkning.
63
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Mieke Bal beskriver i Double exposures att en ”collocation” (ung. placering sida vid
sida) av två målningar på en vägg bryter verkens autonomi, som i och med det visar sina
associationer och kopplingar för betraktaren, vilken inte är statisk utan rör sig fram och
tillbaka och simultant anar den andra bilden i ögonvrån. Genom det vandrande betraktandets
narrativ så ”rör” de båda målningarna vid varandra.64 I arbetet med Dansk guldålder 1964
tycks den bestämda föresatsen ha varit att visa de enskilda konstnärskapen separat. I brev till
Rubow håller Nordenfalk fast vid tanken på att konstnärskapen ska visas var för sig, ”där
varje konstnär så att säga får föra ordet ostört av de andra.”65 Denna uppfattning om de
enskilda verkens – och konstnärskapens – autonomi, vilket alltså enligt Bal är en omöjlighet,
präglade hela utställningens diskursiva utsaga. Ändå fanns hos Nordenfalk en medvetenhet
om helhetsbilden ur ett betraktarperspektiv: ”Jag vet ju inte (och det gäller ju materialet på
många andra punkter) vilka arbeten som Du tar med. Men i princip är jag orolig för att en hel
rad landskap skall göra ett något monotont intryck.”66

10: Vy av den södra salen mot nordöst.

11: Vy av ”Nya” salen mot söder.

Mittemot Eckersbergs familjeporträtt fanns ingången till den Nya salen, som hade skapats
1962 när den södra ljusgården byggdes igen. Här hade man i en större del av salen, med hjälp
av mellanväggar och färgsättning, velat ge associationer till Thorvaldsens museum i
Köpenhamn. Väggfärgen skulle då ha varit så kallad Pompejanskt röd. Denna del domineras
av Bertel Thorvaldsens marmorskulptur Dopängeln, från 1822, som tillhör Nationalmuseums
samlingar. Skulpturen flankerades av två ramar med fyra skisser på papper av Thorvaldsen.
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12: Vy av ”Nya” salen mot norr.

13: Vy av ”Nya” salen mot väster.

På den motstående väggen stod en mindre skulptur på sockel som flankerades av två
cirkelrunda trompe l óeil-målningar av Christen Købke föreställande reliefer av Thorvaldsen.
På väggen mot öster satt ett fragment av Jørgen Sonnes fris i original från Thorvaldsens
museum, monterad på duk. Det går inte att fastslå om det var intendent Bo Wennberg som
föreslog den ursprungliga idén för Jørn Rubow, men han ville senare utöka det scenografiska
uttrycket. Wennberg tänkte sig att ”om vi sätter upp ett hörn av Thorvaldsens museum i den
nya salen så skulle man också kunna göra ett band med fotoreproduktioner i originalets skala
av de väsentligaste partierna av Sonnes fris.” Detta, menar Wennberg kunde bli ”ett
instruktivt och ganska dekorativt inslag i utställningen.”67
Här fanns det en intressant, men också motstridig ambition formulerad i kombinationen
av ”instruktivt” och ”dekorativt”. Enligt konsthistorikern Carol Duncan kan det vara svårt att
definiera en distinkt gräns mellan det estetiska och det pedagogiska museet,68 men jag
konstaterar att 1964 års utställning i många avseenden var tydligt präglad av den estetiska
principen och mycket begränsad i sin pedagogik. För de besökare som redan hade, eller tyckte
sig ha, en tillräcklig förkunskap kunde detta verka uppmuntrande: ”Mycket av utställningens
tjusning ligger i att vi själva försöker komma underfund med skillnaderna mellan de olika
konstnärernas människouppfattning och tekniker”.69
Syftet med att inkludera fotografiska reproduktioner skulle dels verka på ett pedagogiskt
plan och dels på ett estetiskt. Dessa reproduktioner ”i originalets skala” men, i jämförelse med
konstverken, med en avsevärt lägre verkshöjd, skulle då användas för att beskriva hur
Thorvaldsens museum hade varit dekorerat med Sonnes fris. För att inte ”förstöra intrycket av
originalkonstverken, som anbringas långt nedanför”, skulle reproduktionerna monteras ”allra
67
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högst upp”.70 Den utpekande gesten blev i detta fall motsägelsefull; å ena sidan skapades
illusionen av att träda in i Thorvaldsens museum, å andra sidan markerades vilka som var de
verkliga konstverken i rummet. Varför sedan Rubow inte ville inkludera reproduktionerna
framgår inte, men i anteckningar från ett telefonsamtal mellan Wennberg och Rubow
bestämdes att Rubow: ”gör själv utställningsplan och kommer upp, vill gärna diskutera den
med W-g och Sven-Åke Gustavsson. (Önskar inte fotoförstoringar av Sonnes fris gjorda.)”71
Några ”fotoförstoringar” syns heller inte på fotografierna från utställningen 1964. Om beslutet
togs av ekonomiska eller estetiska skäl går inte att avgöra.
Genom dörren mot öster kom man in i nuvarande sal 1634, kallad Östra salen. Här hade
väggarna en färg som ter sig ljusare än den röda, men mörkare än den gröna. Då en av
färgerna beskrevs som ”Plommonviolett”72, bör det ha varit Caput mortuum blandad med vitt,
som var målad ända ned till den lägsta golvsockeln. Även i denna sal var ett tunt ljust tyg
spännt som dolde kupoltaket och fördelade ljuset jämnt över rummet.

14: Vy av den östra salen mot nordöst 1964.

15: Vy av den östra salen mot nordöst 2019.

2:5 Dansk Guldålder 2019
I relation till den första utställningen hade man 2019 spegelvänt dispositionen. Entrén var
således i den Östra salen, sal 1634. Konstverken var nu inte främst placerade efter kronologi
utan efter tematik. Som den enda kronologiska markeringen fanns direkt till höger efter entrén
en målning av Christian August Lorentzen från 1808 som beskrev det brittiska bombardemanget av Köpenhamn 1807. Utställningens titel och den inledande väggtexten var placerad
rakt fram på den tresidiga rumsbyggnad som utvändigt var målad i gulockra och invändigt i
rött. I väggtexten angavs tidsperioden för epoken till 1800-1865.
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Ingången till rumsbyggnaden hade en valvform och hörnen var konkavt avrundade. Inne
i det rödfärgade rummet visades uteslutande C. W. Eckersbergs målningar från Rom. En av
dessa; Utsikt genom tre bågar på Colloseums tredje våning från 1815, visar just en rad
valvformer. Takets lanternin spred ett visst allmänljus, men de spotlights som placerats på
rektangulära ställningar utgjorde den mest signifikativa belysningen. Ljussättningen kan alltså
inte sägas ha varit generell utan huvudsakligen begränsad och riktad.

16: Vy av den östra salen mot söder 2019.

Kritikern Ingela Linds första intryck var att utställningen först tycktes oöverskådlig med sina
”två väldiga gallerier med små kabinett – även uppbyggda mitt i salarna.” Recensenten
menade att ”Intrycket av röra kommer sig av att väggarna målats i ännu starkare färger än
dem i Nationalmuseums samlingar. Knallrött, pistagegrönt, blått, senapsgult.”73 Hon trodde
att en förklaring till väggarnas ”knalliga bakgrunder” kunde vara att ”alltsammans annars
kunde tett sig tråkigt.” 74 I Aftonbladet var kritikern Ulrika Stahre inne på en liknande
tankegång när hon ger Nationalmuseum en eloge för att ha lyckats ”presentera måleriet på ett
omväxlande och pedagogiskt sätt”, när hon själv ”alltid sett det danska guldåldersmåleriet
som provocerande tråkigt”. 75
Färgsättningen var anslående stark och bör ha tjänat åtminstone tre syften:
1: Att bidra till en estetiskt tilltalande och underhållande variation.
2: Att understödja orienteringen bland utställningens olika teman.
3: Att ge en stämningsfull och historiserande kontext till bilderna.
Väggarnas färg i de stora utställningssalarna var, som alltid i salarna för tillfälliga
utställningar på Nationalmuseum, ljust grå. Vissa målningar placerades på skivor, vilka hade
73
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målats gulockra och hängts på de ljusgrå väggarna. Färgvalet beskrevs av utställningens
designer och scenograf Henrik Widenheim, som en i grunden subjektiv och intuitiv handling,
men också alltid relaterande till ett historiskt relevant material:
Då närmar vi oss färgens betydelse för rumsförståelse och konstupplevelse. Dess
förmåga att kommunicera en stämning. Det är ju en emotionell kraft som påverkar oss
alla mer eller mindre medvetet. Som du såg i mitt koncept utgår jag från de färger som
finns i målningarna, i denna utställning ofta interiörer med tavlor på väggarna bekvämt
nog. Men dåtidens färger måste fungera i samtidens upplevelse. Man gör ju som
scenograf alltid subjektiva val och plockar upp de färger som tilltalar en, som man
tycker är relevanta. Och som är intressanta att ställa mot med de tillfälliga
utställningsrummens grå väggar, paneler och varma trägolv.
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18: Bilder ur Henrik Widenheims Powerpoint. T h Chr. Købkes: Hermann Ernst Freund. 1818.

Här ovan ser vi tre bilder från Henrik Widenheims Powerpoint-presentation vilka tjänade som
inspiration i valet av färger. De refererar direkt till epokens färgskala:
Utställnings-scenografi handlar om att rumsligt förmedla en kontext där konstverken
trivs och blir enklare att förstå. I denna utställning är de mindre, intimare
rumsbildningarna viktiga, liksom färgvalen. Att bryta ner de stora huvudgallerierna i
mindre intima rumsligheter som samverkar med kabinetten är ett viktigt verktyg.
Att skapa tydliga färgskalor ett annat. Till h ser vi billed-huggeren Freund (porträttet är
med i utställningen) som var med om att introducera de Pompeijanska mättade
väggfärgerna i Guldålderns Köpenhamn. Till v ett av hans uppdrag – Thorvaldsens
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Museum med en unikt orkestrerad färgsättning. Dessa danska/italienska väggfärger blir
ett viktigt ledmotiv i vår utställnings-scenografi.
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Widenheim beskriver här utställnings-scenografin som en agent vilken agerar både
estetiskt och pedagogiskt. Scenografiska och kulörta uttryck blir en ”första person” i Bals
mening, som inte bara agerar bakgrund till konstobjekten utan ingår i produktionen av en
utsaga. Den tydliga färgskalan blir meningsbärande dels i relation till historien – att den
bygger på färgsättningen av Thorvaldsens museum, vilket var en central manifestation av
Dansk Guldålder, dels att färgvalet är en viktig del i den kontext där konstverken ”trivs”. Här
verkar de båda utställningarna 1964 och 2019 appellera till snarlika föreställningar om vad
som kan kallas ”guldåldersfärger”. En specifik olikhet i urvalet var den förra utställningens
användande av ”plommonviolett”,78 en kulör som möjligen kan spåras i Eckersbergs målning
Det Nathansonska familjeporträttet. Widenheim utgick konkret från målningarnas kolorit i
sitt färgval och kunde med auktoritet hävda att detta var ”guldåldersfärger”. Widenheim
påpekar samtidigt hur stor betydelse färgens namn har för tolkningen och upplevelsen av en
färg: ”Vi blir ju ofta "färgade" av hur en kulör namnges, om du presenterar samma grå nyans
som pärlgrå eller som kommunalgrå påverkar det i viss mån upplevelsen av densamma”.79
I sitt förslag till färgsättning benämnde Widenheim den röda kulören som
”Köpenhamnsrött”, för att ”språkligt styra upplevelsen”. Det var hans egna namn för en
snarlik kulör 1964 som då kallades för ”Pompejanskt röd”. För besökaren 2019 förblev dock
färgernas namn okända, denna språkliga styrning riktade sig till de övriga medarbetare som
deltog i utformandet av utställningens performativa utsaga.

19: Vy av den östra salen mot sydväst 2019.

20: Interiör östra salen under arbete 2019.
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Som en spegling av den första rumsbyggnaden, med röd interiör, stod den andra med
interiören målad i komplementfärgen grönt och vari man placerat Christen Købkes målningar
från Köpenhamn och dess omgivningar.
Den gröna kulören hade använts i ett kabinett för samlingspresentationens 1700-tal på
Nationalmuseum och visade sig överensstämma med interiören i Wilhelm Bendz målning
Familjen Waagepedersen från 1830, som visades i utställningen. Att väggarnas kulör
därigenom gav konnotationer till det borgerliga hemmet definierade Købkes konstnärskap
som intimt och lokalt för Köpenhamn. Det motstående rummet med C. W. Eckersbergs
målningar från Rom, manifesterade genom sin röda kulör det kungliga och gav istället
konnotationer till det romerskt antika och det monumentala. Genom denna performativa
installation bekräftade utställningen den vedertagna uppfattningen att guldålderns viktigaste –
bokstavligen mest centrala – företrädare var Eckersberg och Købke. Ingen av de övriga
konstnärerna fick på motsvarande sätt sin egen scen.
Runt om rumsligheterna och längsmed salens väggar hade man hängt målningar med
viss regelbundenhet, men grupperade och avdelade av text på transparenta ytor, i ett format
och en storlek snarlik målningarnas. Teman i den första salen var bland annat; Kunstkademiet,
Köpenhamn, Hyllningsporträtt, Konstnären i ateljén. Nedanför varje verk satt en textskylt av
ett knappt A4, vinklad upp mot betraktaren, som innehöll uppgifter om konstnärens namn,
nationalitet, verkets namn, datering och ibland en kort beskrivning av motivet.
Den omfattande arbetsprocessen att gestalta alla utställningsrummen involverade främst
intendenterna Carl Johan Olsson, Magnus Olausson och Henrik Widenheim själv. Arbetet
beskriver Widenheim kortfattat på följande sätt:
/…/Carl Johan, Magnus och jag hittade en medelväg. Jag presenterade förslag på
rumsligheter och strukturer som byggde på en gemensam grundsyn. Sen fyllde vi denna
form med innehåll, flyttade teman, stuvade och stuvade om tills form och innehåll
80

tycktes oss smälta samman.

Den primära ambitionen hade alltså varit att få form och innehåll att smälta samman, att
uttrycka en gemensam diskursiv utsaga, men det var formen, grundstrukturen, som var den
bestämmande. Den gemensamma grundsynen gällde utformningen av det sammantagna
visuella uttrycket. Med den förståelsen blev den rumsliga gestaltningen det grundläggande
och dess agent därmed dominerande för utställningens diskursiva utsaga.
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21: Väggparti östra salen 2019.

Ett av syftena med att arrangera ”en ny stor internationell guldåldersmanifestation” var, enligt
Olausson och Nørgaard Larsen, bland annat att besvara frågor om periodens fortsatta
relevans, men även att ge: ”en sakkunnig uppdaterad syn på guldåldern och producera ny
kunskap om en av de mest anmärkningsvärda och populära perioder i dansk konst-och
kulturhistoria.” 81 I urvalet av verk, i tematiseringen och placeringen av konstverken och i
väggtexternas innehåll fanns konsekventa uttryck för den problematisering som nya
forskningsrön formulerat. Däremot kunde inte gestaltningen av utställningsrummen sägas ha
genomgått motsvarande kontextuella förändring av värdering och perspektiv i relation till
1964 års gestaltning. Förklaringen kan vara att med ett utställningsmaterial som å ena sidan
inom akademien var väl beforskat, omtolkat och befäst i konsthistorisk kanon, men å den
andra sidan kunde sägas vara tämligen okänt för majoriteten av besökarna, låg det nära
tillhands att ge verken en gestaltad kontext som konfirmerade ett redan etablerat narrativ.
En del i detta narrativ uttrycktes i beskrivningen av Dansk Guldålder på Nationalmuseums
web-plats med orden:
I konsten uppstod ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro. Av sin
närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder som bjuder betraktaren att än drömma sig
bort, än fascineras av närmast overklig detaljskärpa.
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Magnus Florin beskrev i sin recension i Expressen en nation som skapade sitt eget minne med
hjälp av ett måleri som speglar en milt kämpande borgarklass. En enhetsdröm av familj,
nation, landskap och pengar. Han menade att den nya utställningen visserligen bekräftade
varumärket och strålglansen, men att den samtidigt dekonstruerade och kritiskt redovisade hur

81

Magnus Olausson och Peter Nørgaard Larsen,”Inledning”, i Cecilie Østergaard Høgsbro (red.), Dansk
guldålder, [utställningskatalog], (Copenhagen: Statens Museum for Kunst SMK, 2019), s.15.
82
https://www.nationalmuseum.se/dansk-guldålder [hämtad 2019-12-21].

25

dess beståndsdelar byggde på formering och uteslutning. 83 I utställningens väggtexter
formulerades också sådana dekonstruerande beskrivningar av periodens kontext, medan
däremot de scenografiska elementen, vilka anspelade på igenkänning av en romantisk diskurs
kring konstnärernas samtid och tillvaro, fördunklade, eller rent av motsade den analysen.
2:6 Interaktion
I boken The Culture of Curating and the Curating of Culture(S) föreslår Paul O´Neill tre
nivåer av interagerande mellan betraktare och verk i en utställning.84 Bakgrunden utgörs i
hans analys av den befintliga arkitekturen med permanent väggfärg som det underliggande
lagret. Mellangrunden är den nivå där betraktaren delvis kan interagera. Den är själva formen
för utställningsrummet, det vill säga; design av mellanväggar, rumsbyggnationer, montrar och
andra strukturella delar, ljussättning, temporär färgsättning och möbler för besökarna. Den här
nivån ska ge förutsättningar för besökaren att orientera sig, förberedas för mötet med
konstverket genom att omsluta denna i en atmosfär och slutligen exponera konstverken.
Dessa utgör Förgrunden85 där konstverken interagerar direkt med betraktaren. Tavelramar
och verksskyltar samt väggtexter, kan även befinna sig på samma nivå ifråga om läsbarhet
som konstverken.
När man betraktar bilderna av 1964 års utställning förefaller en sådan uppdelning
relativt tydlig. Bakgrund utgjordes av den befintliga arkitekturens interiörer som, förutom två,
för utställningen installerade, innertak, i stort sett var intakta från den av Friedrich August
Stüler skapade Venetianska nyrenässansen.86 Färgsättningen av Fredrik Willhelm Scholander
1866 var i original rödbruna och grågröna nyanser.87 Mellangrund bestod av den nya
färgsättningen av salarna och de temporära mellanväggarna som skapade nya väggytor och
rumsligheter tillsammans med de avvikande färgerna på vissa av dessa väggar. Förgrund
bildades av konstverken; teckningar, skulpturer och målningar med deras ramar.
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22: Vy från västra salen mot norr 2019.

I utställningen 2019 kan jag också identifiera tre skikt, eller nivåer, i rummet för besökaren att
interagera med, även om gränserna var mindre uppenbara. Bakgrund torde då ha innefattat
den befintliga interiören med kupoltak och lanterniner, en neutralt ljusgrå färgsättning av de
befintliga väggarna och golvet med sin ekparkett. Mellangrund utgjordes av tillfälliga
rumsbildande väggar med temporär färg och med formelement som skapade stämningar och
associationer kring konstverkens tillkomst, deras proveniens och historiska kontext. Hit hörde
också ljussättningen som samtidigt bokstavligen belyste, synliggjorde konsten, och verkade
dramatiserande genom sin fokusering, variation och skapande av skuggor. Till denna nivå hör
även några tydligt narrativa scenografiska element. Särskilt märkbara i salen som behandlar
konstnärerna i Rom. Här lade sig Mellangrunden nästan i Förgrunden. Förgrund bestod
annars även 2019 av konstverken, huvudsakligen målningar, och deras ramar. Härtill måste
man också räkna alla de texter, på väggar och på verksskyltar som befann sig på en
närliggande läsbarhetsnivå som konstverken.

23: Interiör södra salen 2019.
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2:7 Pedagogik
Behovet av pedagogisk förmedling av utställningarna får sägas ha varit betydande. Jag visade
själv utställningen 2019 för hundratals besökare och har empiriskt upplevt att förkunskaperna
om den konst man skulle få se varit tämligen begränsade. De av besökarna som uttalade en
uppfattning, trodde ofta att till exempel konstnärer som Vilhelm Hammershøi, Peder Severin
Krøyer och Anna Ancher räknas till den danska guldåldern, trots att dessa verkade först ett
halvt sekel senare.
1964 förefaller den muntliga pedagogiska förmedlingen främst ha utgjorts av att
museilektor Bengt Dahlbäck i stort sett dagligen hade offentliga visningar, samt en studiekurs
under fyra onsdagar. Dessutom genomfördes privata visningar och en serie föredrag.88 Det
ursprungligen danska förslaget om ett uppbrytande av de stora salarna där mindre, intimare
arbeten av Købke bland andra, skulle hängas i mindre rumsbildningar, stötte på problem med
tanke på de offentliga visningarna: ”Det går inte att få in de grupper på bortåt 100 personer,
som vi skall visa utställningen för praktiskt taget dagligen”.89 Ändå visades just Købkes
målningar i tillfälliga mindre rumsligheter i den Nya salen.
Inga texter på väggar eller verkstexter förekom i salarna. Besökaren förväntades ha med
sig katalogen om man önskade några upplysningar om de enskilda verken, men även
katalogens texter var knapphändiga med korta biografier över konstnärerna och endast ett
fåtal beskrivningar av enstaka verk. Alternativet var att delta i den dagliga visningen i
utställningen.
År 2019 bestod det pedagogiska materialet av en omfattande katalog på 330 sidor, varav
ett par läsexemplar låg i utställningen, och en stor mängd text på väggar och verksskyltar som
besökaren enskilt kunde ta del av. En audioguide och en lång rad föredrag och offentliga
visningar användes för att pedagogiskt förmedla utställningen. Däremot hade man nu inte
planerat för visningar för större grupper, även om dessa numera av utrymmesskäl bara fick
bestå av 25 personer. Utställningsdesigner Henrik Widenheim beskrev situationen:
Vad gäller öppna ytor för grupper så är ju numera tyvärr inte pedagogerna inbjudna till
samarbete, utan det är upp till mig att av erfarenhet se till att rummen öppnar sig ibland.
Ofta sammanfaller dessa platser rent konkret med ställen där vi under installation
behöver få plats med stora packbord och utrustning.
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förmedlingen. Ingen medveten korrelation mellan placeringen av viktiga verk och utrymme
att samla en större grupp besökare fanns. Istället lades fokus på väggtexter och audioguide
som agenter vilka levererade information. Besökaren uppmuntrades att själv undersöka
bilderna och tolka dessa utifrån utställningens olika teman.
2:8 Det Nathansonska familjeporträttet

24: C W Eckersberg Det Nathansonska familjeporträttet/Familjen Nathanson

Genom att lyfta fram ett verk som förekom i båda utställningarna vill jag se på vilket sätt
detta verk presenterades och därmed kontextualiserades. Konstverket är Christoffer Wilhelm
Eckersbergs Det Nathansonska familjeporträttet, utfört 1818. Målningen visar Mendel Levin
Nathanson och hans omfångsrika familj. Bilden beskriver när Mendel och hustrun Esther
återkommer från en visit hos drottningen och/eller kungen.91 Bilden visar en rad objekt vilka
fungerar som markörer för social status och modernitet: Föräldrarna bär högtidsdräkt,
Mendels höga hatt som han i en tidigare version har hållit i sin vänstra hand har ersatts av en
”Bicorn”, en hatt av officers- eller ämbetsmannamodell. Esther bär en Kashmirschal. Ett
piano, av modell taffel, en järnkamin och på golvet en mönstrad linoleummatta blir alla
signifikanta markeringar av välstånd och modernitet. Familjens främsta tillgång utgörs dock
av åtta levande barn. Barnen börjar vid denna tid i Rousseausk anda att framställas som en
inkarnation av det oskuldsfulla och naturliga, men samtidigt vilt kroppsligt utlevande. De är i
sig själva också ett patriotiskt framtidslöfte i och med att de ska växa upp till nyttiga
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medborgare i nationen.92 De uppför en dans där ingen ser någon annan i ögonen, men alla
vidrör någon. Mamma Esther tar också av sig handskarna för att kunna röra vid sina barn.93
Under Jørn Rubows författande av katalogtexterna 1963 gjorde intendent Bo Wennberg
på Nationalmuseum en reflektion om verkets judiska kontext:
Ang. kommentarerna till målningarna som jag som hastigast tittade på skulle jag bara
vilja fråga Dig om inte den mottagning som Nathansson kommer tillbaka från var ett
slags bekräftelse på att judarna hade uppnått fullt medborgerligt likaberättigande i
Danmark. Är det inte något att nämna?94

Något svar från Rubow finns inte i arkivet och i katalogen 1964 nämndes inte den judiska
identiteten utan verkstexten innehåller istället en uppräkning av namnen på alla de tio
avbildade personerna.95 Varför Rubow valde att inte nämna den judiska kontexten är okänt.
Som målningen kom att placeras 1964, centralt och symmetriskt dominerande väggen,
manifesterade den det nya borgerskapets betydelse vilket ju, tillsammans med det moderna, är
en väsentlig del av verkets diskurs. Att verket visade en judisk familj fick besökaren förstå på
egen hand. Dess centrala plats på väggen, omgiven av exempel på helt andra motiv ur
Eckersbergs produktion, poängterade det monumentala i bilden av den borgerlige mecenatens
manifesterade status och en ny dynasti. Närmast placerade målning av liknande format var
Eckersbergs porträtt av Bertel Thorvaldsen från Rom 1814, med skulptören avbildad i sin
romerska akademidräkt sittande framför sitt verk Alexanderfrisen.96 Med Bals teori om
”collocation” kan vi, trots att fyra mindre dukar hängde mellan dessa två, se paralleller i
motiven. Det Nathansonska familjeporträttet är också komponerad som en antik fris med de
dansande barnen, och de båda männen, som är klädda i svart högtidsdräkt, ger en
ämbetsmannamässig status åt de avbildade subjekten. Trots de helt olika motiven ”rörde”
målningarna varandra.
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25: Interiör av den östra salens sydöstra hörn 2019.

26: Från kabinett i sydöstra hörnet 2019.

I 2019 års utställning, liksom i samlingarna hos Statens Museum for Kunst97 hade målningen
nu den betydligt anspråkslösare och intimare titeln Familjen Nathanson.98 I anslutning till
verket satt väggtexten Ett nytt borgerskap. I denna text presenterades Nathanson som en
framgångsrik köpman, publicist och nationalekonom, vilken också gjorde stora insatser för
judarnas medborgerliga rättigheter i det danska samhället. Här nämndes dock inte bildens
manifesterande av status, modernitet eller vissa av de danska judarnas sociala emancipation.
Genom sin placering blev den istället främst associerad med den tematiska kontexten
Intimiteter, där bilden av den borgerliga familjen med dess barnaskara poängterades.
Målningen hade nu placerats i ett hörn mellan två dörrar. Dörren till höger ledde in till två
mindre kabinett där det visades konstnärsportätt, medan dörren till vänster ledde in till ett par
kabinett vilka var tillägnade bilder av den borgerliga familjen och med intima porträtt av
hustrur, barn och syskon till konstnärerna. Associationen till en rad andra grupporträtt av
borgerliga familjer satte fokus på en romantisk tolkning av familjen och barnens trygga
oskuldfullhet, medan det monumentala och bekräftande av den judiske affärsmannens nya
status, som närmar sig den offentliga och adliga, tonades ned.
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Kapitel 3
3:1 Slutdiskussion
Min problemformulering för denna uppsats gäller de bägge utställningarnas gestaltning och
publika presentation. På Nationalmuseum i Stockholm förekommer scenografiska
gestaltningar i de tillfälliga utställningarna sedan åtminstone 1945, om än i varierande
omfattning. Besökarens förutsättningar för betraktande, tolkning och förståelse av epokens
konstverk var avhängig den visuella upplevelsen och den pedagogiska förmedlingen av bägge
utställningarna. Med hjälp av den arkitektoniska dispositionen, den scenografiska
formgivningen, färgsättningen och ljussättningen av rummen, genom placeringarna av
konstobjekten och av möblemang och användandet – eller avståendet från att använda – text
på väggar och skyltar, formulerades utställningarnas diskursiva utsagor. Genom vad som
2019 benämndes utställningsdesign, skapades en miljö som skulle ge de utställda konstverken
en historisk kontext och som skulle förstärka utställningens multimediala diskurs genom
färgsättning av väggar och med narrativt illustrativa formelement.
Min forskning ger en god bild av skillnader och likheter i hur utställningarna har
formgivits, främst tack vare den stora dokumentation från 1964 som jag funnit i NM:s arkiv,
både vad gäller dokument, korrespondens och fotografiskt material. Detta har jag ställt mot en
empirisk erfarenhet av och en förförståelse av utställningen 2019, samt utställningsscenograf
Henrik Widenheims bistående med skissmaterial och redogörelse för arbetsprocessen. Vad
som bildade en tydlig överenstämmelse mellan de båda utställningarna var att många av
konstverken ingick i bägge. Förutom detta faktum och att utställningarna visades i samma
salar, kom de att skilja sig åt i många avseenden.
Den första utställningen hade ambitionen att låta verkens autonoma och inneboende
konstnärliga och måleriska kvaliteter träda fram genom en konventionellt modernistiskt
präglad installation. Förutom den del där man tydligt relaterade till Thorvaldsens museum,
använde sig utställningens agenter inte av kontextuella associationer vad gäller scenografiska
element. Däremot var färgsättningen framträdande och fungerade både stämningsskapande,
genom att anspela på epokens tapeter och i viss utsträckning målningarnas färgskala, och
genom att utgöra en koloristiskt associativ bakgrund till konstverken. Färgen agerade främst
genom att suggerera en stämning.
Genom att till stor del åtskilja de respektive konstnärskapen, basera hängningen på
kronologi och tillämpa en symmetrisk hängningsprincip, utpekades konstverken som
individuella måleriska mästerverk. Utställningens utsaga byggde på ett manifesterande av
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kanon, men utan ett tydligt kontextuellt narrativ vilket hade ökat möjligheterna för betraktaren
att själv skulle kunna avkoda det historiska sammanhanget.
Utställningen 2019 gav det omedelbara visuella intrycket att vara omfattande, svåröverskådlig, spektakulär, teatralisk och fylld av målningar med vidhängande texter.
Upplevelsen av att komma in i en labyrintisk miljö; salar med mindre byggnationer i,
korridorer och kabinett med scenografiska rumsbildningar, dekorerade med anakronistiska
formelement där varma intensiva färger dominerade, kunde upplevas både spännande och
förvirrande. Utställningens formgivning hade fokuserat på en tänkt besökare vilken saknade
förkunskaper om epoken och dess konstnärer, men som hade förmågan och intresset att själv,
genom det digra informationsmaterialet, tillägna sig kunskap om dessa.
Det fanns 1964 en förväntan på betraktaren att kunna tillgodogöra sig konstverkens
kvaliteter utan att denna erbjöds – eller blev störd av – någon textuell informativ vägledning.
En markant skillnad i det visuella uttrycket mellan de båda utställningarna var förekomsten av
pedagogisk text i rummet 2019. Särskilt de verksskyltar i samma storlek som var placerade
under varje verk blev påtagliga och upplevdes av en del besökare som estetiskt irriterande,
men av andra som nödvändiga för den kontextuella förståelsen. Därmed lade 2019 års
utställning, genom det omfattande textmaterialet i utställningsrummen, fokus på konstverkens
förmåga att illustrera den diskurs som den konstvetenskapliga forskningen hade utpekat.
I detta uppstår en konflikt mellan att låta verkens enskilda konstnärliga kvaliteter
”ostört” komma till uttryck eller att didaktiskt utpeka verkens relation till sin kontext i en
diskursiv gest. Då ambitionen 1964 var att i hög grad låta konstverket autonomt tala för sig
självt, hade man 2019 istället ambitionen att kontextualisera och pedagogiskt förklara motiv
och utförande. Om utställningen 1964 ligger mer i linje med definitionen av det estetiska
museet och 2019 års gestaltning av det pedagogiska museet, synes ändå vara en fråga om
gradering och proportionalitet och inte om en ren dikotomi. Konsekvensen av att, i en
avsevärt högre grad 2019, använda scenografi, ljussättning, text och färgsättning, blev att
konstobjektens kulturella kontext förtydligades, men samtidigt fördunklades konstverkens
individuella kvaliteter och komplexiteter.
Samtidigt var de utrymmesmässiga förutsättningarna för den muntligt framförda
pedagogiken genom visningar, bättre tillgodosedda 1964 än 2019.
Den iscensättning av konstverken som hade skapats kunde dels läsas som ett gestaltande
av en ursprunglig kontext av de miljöer i vilka verken hade skapats och initialt presenterats, i
Köpenhamn och i Rom för två sekler sedan. Därigenom kunde både konstverken och
scenografin sägas ha närmats sig varandra i nivå av läsbarhet, av gestik. I utställningsrummen
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var gränsen mellan gestaltande scenografi och konstverk fullt urskiljbar, men målningarna i
sina ramar blev samtidigt en integrerad del av den scenografiska miljön.
Färgvalet hade i bägge utställningarna generellt sett varit emotionellt betingat för att
skapa stämningar som korresponderade med konstverkens innehåll och utställningens
narrativ. Intentionen var inte att genom komplementfärger framhäva måleriets koloristiska
kvaliteter utan tvärtom att lyfta fram i målningarna befintliga kulörer. Det var 1964 inspirerat
av en med verken tänkt samtida färgsättning och ambitionen var att konstverken skulle sättas
in i en koloristiskt narrativ kontext baserad på måleriska, litterära och anekdotiska faktorer.
År 2019 fanns däremot en gediget underbyggd historisk relevans för färgvalet, men
även här var det färgens oformulerade emotionella konnotationer som blev avgörande för
urvalet. Konstverken skulle genom en koloristisk kontext av stämningar bli mer tillgängliga
och vara lättare att förstå.
En slutsats är att det även 1964 var omöjligt att undvika en kontextuell iscensättning
vilken skulle frikoppla verken från sitt ursprung och från varandra. Det estetiska och det
didaktiska var lika sammankopplat som det enskilda konstverket var till de omgivande.
Vilken av de två utställningarna som gav den mest informativa eller den konstnärligt
mest berikande upplevelsen berodde på betraktarens förkunskaper, förväntningar och förmåga
att tillägna sig utställningen, även om det informativa materialet var avsevärt mycket mer
omfattande 2019. Trots att 2019 års utställning i betydligt större omfattning kontextualiserade
och problematiserade konstperioden Guldåldern var gestaltningen som helhet appelerande till
likartade föreställningar om dansk kultur, historia och nationalkaraktär som 1964.
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