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Abstract: 
This essay tries to show how The Swedish Museum of Architecture, Stockholm, with the exibition Architecture in 
Sweden - Function, Design and Aesthetic through the Ages, presents and represents architecture. It is stated that this is done 
in a multi-perspectival, multimedial fashion, with the aid of, for example, photography, models and mixed material 
surrounding the wide concept of ’architecture’. One chapter discusses the relationships between the exhibition on 
site, the exhibition catalog and the museum´s website. Another chapter argues that there can be no essential or 
perfect representation of architecture, although this utopian wish most certainly exists even today. A general idea is 
that the problems regarding architectural representation has something to do with its double position within art 
history as well as its multi-dimensional characteristics. In addition to this, our daily encounters with architecture is 
also said to contribute. Furthermore, it is argued that exhibitions understood as site-specific and temporal events, 
need further research. 
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1 Inledning 

 
En liten kuriös figur pryder omslaget till katalogen tillhörande Arkitekturmuseets utställning 

Arkitektur i Sverige - Funktion, konstruktion och estetik genom tiderna.1 Det är en platt perforerad modell 

som går att foga samman till ett hus. Jag trycker ut den, monterar den och ställer den på mitt 

skrivbord. Huset har inga fönster, ändå är det ganska dekorativt. Det är en bra början om man, 

som jag, vill skriva en uppsats om arkitekturrepresentation, åskådarpositioner och upplevelser av 

arkitektur. Modellen får mig att tänka på: 

• att det ibland kan vara intressant att platta ut saker  

• att det ibland kan vara intressant att foga samman platta saker  

• att det ibland kan vara intressant att foga samman saker som inte är platta  

• att det ibland inte spelar så stor roll, då fogmassan är intressantare än sakerna själva 

• olika sätt att söka göra platta saker fylliga      

     En arkitekturutställning som Arkitektur i Sverige plattar ut, viker upp och viker ut arkitektur, 

för att foga samman en historia - museet exponerar något.2 Men detta ’något’ är frånvarande 

eftersom det inte går att ställa ut, eller snarare ställa in, arkitektur ”som den verkligen är” 3 (eller 

historia ’som det var’) i skala 1:1 på museet. Arkitekturen måste alltså medieras, infogas i andra 

representationssystem. Detta gör att på museet kullkastas ett ’vardagligt’ åskådar- och 

brukarperspektiv gentemot arkitekturen. Detta i Arkitekturmuseet, ett museum som i sig kan 

sägas vara ”en mirakulös zon för synlighet”.4 Det finns en svårighet i att dels ställa ut arkitektur, 

då objekten är frånvarande,5 dels i att representera rumsliga aspekter och symbolladdningar som 

den byggda miljön bär, det som Finn Werne kallat ”den osynliga arkitekturen”.6 Något går alltid 

förlorat i representationen, kanske också dessa ”osynliga” aspekter. Vem ska återuppväcka, 

reaktivera detta?    

     Jag  plattar ut min modell som står på mitt skrivbord. Jag undrar om den är en del av 

utställningen. Jag kan se alla dess sidor förutom insidan - ett litet gult rum - som nu är borta. Men 

detta perspektiv är sällsynt i vardagliga möten med arkitektur. Arkitekturupplevelser är 

”komplexa”7 och byggnader är sällan kodade på ett sätt, som enbart tillåter en fixerad betraktare. 

                                                 
1 Hädanefter: Arkitektur i Sverige, eller bara ”utställningen” om inget annat anges. 
2 Se Peter Cornell, Saker: Om tingens synlighet, Hedemora: Gidlunds 1993, s. 10 och Mieke Bal, Double Exposures: The 
Subject of Cultural Analysis, New York & London: Routledge 1996,  s. 1 f. 
3 Gerd Lindgren, ”Fenomenologi i praktiken”, i Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur 1994, s. 91. 
4 Cornell, s. 10. 
5 Arkitekturen är så att säga platsspecifik. Se vidare i kapitel fyra om detta.  
6 Se Finn Werne, Den osynliga arkitekturen, Lund: Vinga Press 1987, s. 203-204. 
7 Se Åsa Dahlin, ”Om arkitekturupplevelse”, Nordisk Arkitekturforskning, 3-2000, s. 65 f.  
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Man rör sig utanför byggnaden, ser fasaden, går in, berör interiören, vistas i rummen, producerar 

ljud, minns etc. Det finns således en viktig tidsdimension här. Men annat är det med 

representationer av byggnader - exempelvis modeller, sektioner och fotografier - sådana som 

finns i utställningen Arkitektur i Sverige. Här kan jag bara i begränsad omfattning välja perspektiv. 

Jag kan inte förändra fotografiet eller gå in i en modell i skala 1:100, ej heller komma i 

direktkontakt med 1920-talet genom att knäppa på en strömbrytare från samma årtionde. Eller 

kan jag det? Kanske rättar jag själv till den position jag får i Arkitekturmuseets utställningsrum, 

rättar den efter hur jag är van att uppleva arkitektur, det vill säga utanför museet. Kanske kan jag 

med mina händer och mitt agerande i utställningsrummet kompensera byggnadernas frånvaro, ta 

mig ”bakom fasaderna”8 för att överbrygga detta glapp mellan representationerna och 

byggnaderna in situ. Kanske ska jag inte fundera över om det utställda refererar till något utanför 

museet. Kanske museet försöker presentera ett tänkande och görande kring arkitektur, eller helt 

enkelt simulera arkitekturupplevelser. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är tvådelat: för det första att undersöka hur och med vilka hjälpmedel 

Arkitekturmuseet med sin utställning Arkitektur i Sverige - Funktion, konstruktion och estetik genom 

tiderna representerar svensk byggnadskonst och arkitekturhistoria, samt hanterar faktumet att det 

inte går att ställa ut arkitektur i skala 1:1. För det andra vill jag undersöka hur museet behandlar 

frågor om subjektivitet kontra objektivitet i sina arkitekturrepresentationer. En fråga uppsatsen i 

vid mening kretsar kring är således också vad en ”tillräckligt god”9 arkitektonisk representation 

kan tänkas vara.     

 

1.2 Metod och teoretiska utgångspunkter  

Min undersökning bygger på vad som grovt kan kallas en utställningsanalys. Det finns ingen 

färdig mall för hur en sådan ska utföras, utan det beror på vad man är ute efter, vem denne man 

är och vilka studieobjekt man ägnar sin uppmärksamhet. Min uppfattning är dock att man vid en 
                                                 
8 Bakom fasaderna: Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk är titeln på en avhandling i byggnadsarkeologi, av 
Gunhild Eriksdotter (2005). Denna återkommer jag till längre fram. 
9 Psykoanalytikern och barnläkaren D.W. Winnicott (1896-1971) talade om ”den tillräckligt bra modern” i t.ex. Lek 
och verklighet, Ingeborg Löfgren (övers.), Stockholm: Natur och Kultur 2003,  s. 32-34 och 131. I detta sammanhang 
passar detta begrepp eftersom det är elastiskt. Det innebär att museet på olika sätt kan representera något och att 
detta kan ske på ett bra och lyhört sätt trots att vissa tekniska ’brister’ föreligger - det behöver inte vara ideala eller 
perfekta representationer (om sådana ens finns). Suddiga bilder, oklara fragment eller skrangliga modeller kan 
’räddas’ av att andra nivåer, andra medier, träder in: t.ex. en välskriven text och elokvent audioguide. Kanske också 
det omvända förhållandet gäller. Jmfr. med Dan Karlholm, ”Icons and Idols: On the Role of Representation in the 
Practice of Interpretation”, i Margaretha Rossholm Lagerlöf & Dan Karlholm (red.), Subjectivity and Methodology in Art 
History, Eidos 8-2003, Skrifter från Konstvetenskapliga Institutionen vid  Stockholms universitet, Stockholm 2003, s. 
39. Som senare visas kan också besökare ’rätta’ dessa fragmentariska representationer. 
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utställningsanalys alltid måste ta hänsyn till museets samlade utsagor, till museidiskursen.10 Detta 

kan exempelvis vara museets kataloger och hemsida, utställningsmaterial, bild och text, 

audioguider, guidade rundturer och utställningsrum - men också besökarens position bland dessa 

utsagor. Vidare måste man jämföra dessa, gnugga dem mot varandra för att förstå museets 

’dialekt’ och ’riktadhet’. Det jämförande och repetitiva har i detta hänseende varit viktigt, då jag 

besökt museet ett tjugotal gånger, läst katalogen och jämfört texter och bilder, fotografier och 

modeller etc. Detta gör mig inte till någon idealbesökare, som på sin höjd besöker utställningen 

mellan, låt säga, ett till fem gånger. 

     Mieke Bal gör i sin Double Exposures (1996) en undersökning av vad det innebär att i en kultur, 

på museum exponera något och vad det innebär att den som exponerar något pekar ut, berättar 

och visar hur och vad något är. I boken förordar hon ”a critical analysis not of museums as an 

object but of the ‘dicsourse’ that is deployed in and through them”.11 Vidare menar hon att 

”gestures of showing can be considered discursive acts, best considered as (or analogous to) 

specific speech-acts”.12   

     Eilean Hooper-Greenhills bok Museums and the Interpretation of Visual Culture (2000) fungerar 

här som en teoretisk ansats för hur tolkningsprocesser kring utställda objekt kan teoretiseras, 

samt hur relationer mellan museum och samhälle går att förstå.  

     Dan Karlholm diskuterar i en kort text, ”Icons and Idols: On the Role of Representation in 

the Practice of Art History”, hur ’konstverket själv’ representerats i och genom konsthistoriens 

(egna) visuella kultur och diskursiva praktik (reproduktioner, planschverk, diabildsvisningar, 

föreläsningar13, textproduktion med mera). Karlholm noterar språkets betydelse, hur vi talar om 

bilder, för bilder: ”[…] for the practice of art history our reproductive images, handsome or plain, 

are primarily related to our own linguistic operations, and only secondly related to their distant 

referents in the world of ’real’ objects”.14 Detta belyser konstverkets frånvaro i den 

konsthistoriska praktiken. För mitt syfte innebär detta arkitekturens frånvaro i museirummet, 

som med detta blir en imaginär föreläsningssal, och olika sätt på vilket denna frånvaro hanteras, 

vad för representationsapparatur som presenterar och genererar kunskaper om arkitektur o.s.v. 

                                                 
10 Diskurs kan förstås som, skriver Stuart Hall, ”a group of statements which provide a language for talking about - a 
way of representing the knowledge about - a particular topic at a particular time. [---] Discourse is about the 
production of knowledge through language”. Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying 
Practices, London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage Publications 1997, s. 44.         
11 Bal, s. 3. 
12 ibid. 
13 Robert S. Nelson har i en intressant text diskuterat ”art history as oral practice”. Detta handlar alltså om 
föreläsningssituationen, presentationen, från talare (lärare) till publik (elever), som under föreläsningen delar samma 
tid och rum. Hur talaren ’adresserar’ bilden (reproduktionen), som vore det originalverket, samt också pratar för eller 
till den, hur bilden illustrerar talet. Robert S. Nelson, ”The Slide Lecture, or the Work of Art ’History’ in the Age of 
Mechanical Reproduction”, Critical Inquiry, Vol. 26, No. 3, 2000, s. 415.  
14 Karlholm, s. 39. 
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1.3 Material och avgränsning 

Mitt huvudsakliga material, mina primära studieobjekt, är utställningen på plats i museet, samt 

utställningskatalogen och museets hemsida. Tillsammans bildar dessa museets ”basverksamhet”.   

Mitt urval gäller sådant som på något sätt visar museets debattlinje eller på annat sätt har bäring 

för förståelsen av Arkitektur i Sverige. Museets Årsredovisning (2004), Årsböcker (1993, 1997, 

1998, 2002 och 2004) och egna tabloidtidningar har i detta hänseende varit nyttig läsning. 

Uppsatsen gör inga jämförelser mellan denna utställning och andra nationella eller internationella 

arkitekturutställningar. Några intervjuer är ej heller gjorda.             

 

1.4 Forskningsläge 
Sökningar på utställningens titel i Libris, DiVA portal och i uppsatsdatabaser vid Göteborgs, 

Lunds och Stockholms Universitet, ger inga träffar.15 Det finns således ingen tidigare forskning 

om just utställningen. Däremot finns en del kritik i dagspress och andra publikationer.16 Vad 

gäller arkitekturrepresentation - vad som kan kallas arkitekturens visuella kultur - finns ett blandat 

material, om än inte något som har direkt utställningsstrategisk relevans för Arkitektur i Sverige.17 

Två viktiga böcker inom detta fält, som här måste nämnas, är Louise Pelletier och Alberto Pérez-

Gómez Architectural Representation and the Perspective Hinge (1997) samt antologin Architecture and Its 

Image: Four Centuries of Architectural Representation (1989).18     

 

 

                                                 
15 Det finns dock en bokserie som heter just Arkitektur i Sverige, som ges ut vart femte år och sammanfattar dessa 
årens viktigaste arkitektur. Se t.ex. den senaste, Claes Caldenby et. al, Arkitektur i Sverige 2000-2005, 
Stockholm: Arkitektur förlag 2005.  
16 Pär Eliaeson, Forum, 2-2004. Leo Gullbring, Nordisk Interiör, 2-2004, s. 103-104. Nils Forsberg, Expressen, 2004-02-
13. Lena From, Göteborgs-Posten, 2004-02-14. 
17 En artikel av Michael Perlmutter, ”Arkitektur som bild. Bild som arkitektur”, diskuterar dock frågor som liknar 
mina. Se Perlmutter i utställningskatalogen till museets utställning Revision: MAMA skriver om historien, Stockholm: 
Arkitekturmuseet 2004, s. 21-32. Här görs också komparationer mellan olika arkitekturfotografers bilder. En 
historisk genomgång av arkitekturfotografi finns hos Cervin Robinson & Joel Herschman, Architecture Transformed - A 
History of the Photography of Buildings from 1839 to the Present, Cambridge, Mass.: MIT Press 1997. Robert Elwall ger i sin 
Building With Light - The International History of Architectural Photography, London & New York: Merrell 2004 en bred 
översikt som dessutom är rikt illustrerad. Beatriz Colomina har i sin Privat och offentligt: Modern arkitektur som 
massmedium visat den moderna arkitekturens närhet till massmedia och massamediala tekniker. Museets egna 
årsböcker erbjuder också reflektioner kring utställningsproblem. Se Wilfried Wang, ”Före arkitekturutställningen” 
samt Johan Mårtelius, ”Ställa ut och ställa in arkitektur” och Thomas Hellquist ”Rum för rum”, i Christina Engfors 
(red.), Lära om hus. Arkitekturmuseet. Årsbok 1993, Stockholm: Arkitekturmuseet 1993, s. 43-55.               
18 Louise Pelletier & Alberto Pérez-Gómez, Architectural Representation and the Perspective Hinge Cambridge, Mass.: MIT 
Press 1997. I denna görs en historisk genomgång av seendet och perspektivet som konstruktioner, samt diskrepanser 
mellan reproduktion och färdig byggnad. Eve Blau & Edward Kaufman, Architecture and Its Image: Four Centuries of 
Architectural Representation, Cambridge, Mass.: MIT Press 1989. Denna fungerade också som en katalog till en 
utställning vid Centre Canadien d'Architecture, Montreal. Här berörs centrala frågor om arkitekturens visuella kultur, 
det vill säga hur arkitektur traditionellt avbildats i plan, elevation och sektion, via fotografiet, fram till 
datorgenererade bilder.   
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1.5 Disposition 

I första kapitlet görs en undersökning av utställningen på plats i museet, dess innehåll, struktur 

och tilltal. Därefter följer en undersökning av utställningskatalogen och hemsidans funktion och 

utformning. Analysdelen inleds med en teoretisk reflektion kring representation och 

utställningsstrategier. Vidare görs några nedslag i utställningen för att visa hur olika medier 

samverkar och konvergerar. Därpå följer en slutdiskussion där trådar från undersökningarna vävs 

samman till en diskussion kring vad en ”tillräckligt god” representation kan tänkas vara, varefter 

uppsatsen sammanfattas. 
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2 Att representera och kommunicera arkitektur 

  

Museums do not simply or passively reveal or ”refer” to the past; rather they perform the basic 

historical gesture of separating out of the present a certain specific ”past” so as to collect and recompose 

(to re-member) its displaced and dismembered relics as elements in a genealogy of and for the 

present.19 

 

Tre grundantaganden fungerar som uppsatsens fond. För det första att en utställning, en 

presentation och exponering aldrig är neutral, det vill säga objektiv. För det andra föreligger vad 

gäller arkitektur en representationsproblematik, då arkitekturen är mångdimensionell, det går inte 

se alla sidor - insida, utsida och ovansida etc. - på en och samma gång, i en och samma bild eller 

modell. Museet måste alltså välja perspektiv (eller på olika sätt söka överbrygga detta). För det 

tredje finns vad som kan kallas en arkitekturens dubbla position som antingen estetiskt, 

formalistiskt objekt eller bruksföremål, det vill säga ”arkitekturens status i den klassiska estetikens 

system, halvvägs mellan artes liberales och artes mechanicae”.20 Denna position gör arkitekturen till en 

’andre’ inom detta system.21 Utställningens undertitel belyser dessa antaganden väl. Vems funktion 

åsyftas, är det som estetiskt objekt eller som beboelig byggnad, eller arkitekturens funktion inom 

konst- eller arkitekturhistorien? Gäller konstruktion brukat material, byggnadens fysiska 

påtaglighet, eller dess komposition? Kanske konstruerande av ett gott samhälle? Vad gäller 

arkitekturens estetiska dimensioner, söker man här koppla loss bruksaspekten, göra byggnaden till 

en visuell helhet, ett autonomt och självrefererande objekt?   

 

Arkitekturmuseet exponerar och representerar22 arkitektur i sitt utställningsrum - flottans gamla 

Exercishall - beläget på Skeppsholmen.23 Detta görs med olika grepp. Dessutom skriver man 

någon form av arkitekturhistoria. Denna utställning och denna historia exponeras och 

representeras också på andra platser än i utställningsrummet. Dessa mer eller mindre flyktiga 

                                                 
19 Donald Preziosi, ”The Art of Art History”, i Donald Presiosi (ed.), The Art of Art History: A Critical Anthology, 
Oxford & New York: Oxford University Press 1998, s. 511. 
20 Detta påpekar Sven-Olov Wallenstein i sin text ”Anteckningar om konst- och arkitekturkritik”, i Christina Engfors 
(red.), Arkitekturkritik. Arkitekturmuseet. Årsbok 2002, Stockholm: Arkitekturmuseet 2002, s. 123, not 1. 
21 Detta har Alina A. Payne diskuterat i sin ”Architectural History and the History of Art: A Suspended Dialogue”, 
The Journal of the Society of Architectural Historians, Vol.58, No. 3, 1999, s. 292-299. Något liknande skriver också 
Katherine Fischer Taylor om i sin ”Architecture´s Place in Art History: Art or Adjunct?”, The Art Bulletin, Vol. 83, 
No.2, 2002, s. 342-346.  
22 Att exponera och presentera förstår jag som ungefär samma sak. Båda är ett synliggörande av något och med 
nödvändighet också ett synliggörande av den som presenterar något, som ställer fram det, synliggör det.   
23 Exercishuset är från 1850-talet och ritades av Fredrik Blom. Se museet  hemsida: 
http://www.arkitekturmuseet.se/om_museet/museets_lokaler/ [2006-01-03] . 
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platser är till exempel utställningskatalogen och museets hemsida. Utställningen är också ett urval 

och en reflektion av museets arkiv. 

   Att som museum exponera något innebär ett utpekande och uppmanande. Detta är rent 

deklarativa och imperativa gester.24 Att exponera något innebär att på olika sätt, med exempelvis 

olika medier, göra något synligt. Något ställs fram, det görs tillgängligt, det presenteras här och nu. 

Utpekandet är också ett utlämnande, ett röjande av min egen position i språket - mitt språkbruk, 

mina värderingar och böjelser - då jag träder fram och pekar eller talar.25 Då museet exponerar 

något exponerar det med andra ord också sig själv.26 Att representera innebär också ett visst 

anspråk på sanning och vetande, som Mieke Bal skriver angående dessa exponerande gester:  

 

[…] gestures that point to things and seem to say: ’Look!’ - often implying: ’That´s how it is’. The 

’Look!’ aspect involves the visual availability of the exposed object. The ’That´s how it is’ aspect 

involves the authority of the person who knows: epistemic authority.27       

      

Detta kan också beskrivas som en scen på vilken en ”diskursiv kamp” utspelar sig, där 

museidiskursen är ett sätt att uppfatta den sociala världen.28 Eilean Hooper-Greenhill skriver om 

dessa anspråk på att tala för något, att re-presentera något: 

 
Far from ”speaking for themselves”, it seems like objects are made meaningful according to how they are 

placed within relations of significance, and that these relationships depend on who is determing what counts 

as significant. Objects are likely, therefore, to be spoken, rather than to speak.29  

    

En rudimentär kommunikationsmodell är en där någon sänder ett meddelande till en mottagare, 

på en viss plats, genom en viss kanal och med ett visst syfte.30 Detta är dock en icke-dynamisk 

modell där sändaren förutsätts ha full klarhet och översikt över vad denne säger och menar, vilket 

                                                 
24 Detta är särskilt framträdande vad gäller audioguider och guidade rundturer. 
25 Se Bal, s. 1-12 och jmfr med Karlholm, s. 40-41. Se också Louis Marin som skriver: ”[…] to represent signifies to 
present oneself representing something else”. Louis Marin, ”The Frame of Representation and Some of Its Figures”, 
i Paul Duro (ed.), The Rhetoric of the Frame: Essays on the Boundaries of the Artwork, Cambidge: Cambridge University 
Press 1996, s. 79.  
26 Detta kan man också förstå som ”dubbla exponeringar”. Det bör tilläggas att också jag som besökare avslöjar och 
exponerar mig då jag rör mig genom utställningsrummet, använder och söker förstå utställningen. 
27 Bal, s. 2. 
28 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Sven-Erik Torhell (övers.), Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur 2000, s. 13. 
29 Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture, s. 50. jmfr. med Karlholm, s. 37.  
30 För en diskussion om olika kommunikationsmodeller, se Eilean Hooper-Greenhill, “Communication in theory 
and practice”, i Eilean Hooper-Greenhill (ed.), The Educational Role of The Museum, London & New York: Routledge 
1999, s. 28-43. 
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inte alltid är fallet.31 Till exempel kan för sändaren omedvetna motiv spela in (Freud); 

återupprepande av heteronormativa maktstrukturer (Butler); myter och undertexter i samhället 

(Barthes); ”interpellation”, reproduktion och återspeglingar (Marx, Althusser) etc.32 Modellen 

åsidosätter också mottagarens aktiva roll i meningsskapandet, dennes sociokulturella bakgrund, 

utbildning och fördomar.33  

 

Själva den kontextuella inramning som nedanstående undersökningar bottnar i är 

Arkitekturmuseet. Ytterliggare en (språklig) inramning är de språk utställningen förmedlas med 

(eller genom). Arkitekturmuseet gör med sin utställning Arkitektur i Sverige: Funktion, konstruktion 

och estetik genom tiderna en historisk exposé - via utställningen och dess olika medier, katalogen och 

hemsidan, förmedlad genom det svenska och engelska språket - fattad utifrån begreppen 

”funktion, konstruktion och estetik.”34 Man skulle också med detta kunna säga att museets 

studieobjekt är ”Arkitektur i Sverige”, behandlad utifrån begreppen ”funktion, konstruktion och 

estetik”.  

     Museet talar och skriver på ett sätt som djupare bör avlyssnas, läsas och återses och som 

påpekat är det förmodligen få som besöker utställningen mer än ett till fem gånger eller läser 

utställningskatalogen tills sidorna lossnar. Utställningen och katalogen är inte konstruerade för 

sådant bruk och detta är en god anledning till varför de bör undersökas.35 Att museets publik 

dessutom är väl förtrogen med arkitektur – vi möter den dagligen, medvetet eller oreflekterat, till 

och med då vi vistas i museet, som också är arkitektur36 – är något som ytterliggare gör 

utställningen värd att uppmärksamma.  

                                                 
31 För en diskussion kring lyssnande och sägande och olika aspekter däromkring, se Clarence Crafoord, Människan är 
en berättelse: Tankar om samtalskonst, Stockholm: Natur och Kultur 2005, s. 53-67.    
32 Se t.ex. Sigmund Freud, Vardagslivets psykopatalogi, (1901), John och Solveig Landquist (övers.), Stockholm: Röda 
Rummet Bokförlag 1983. Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York & London: 
Routledge 1990. För en kort introduktion till Butler, se Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: 
Bokförlaget Atlas 2002, s. 69-75. Roland Barthes, Mytologier, Elin Clason (övers.), Staffanstorp: Cavefors 1969. Louis 
Althusser, ”Ideology and Ideological State Apparatuses”, Lenin and Philosophy and other essays, New York: Monthly 
Review Press 2001, s. 85-126 (s. 117). Jmfr. också med Eilean Hooper-Greenhill som menar att “museological 
narratives are embedded in other social narratives, and while museums and collections generate specific stories that 
are at one level unique to the particular museum, at another level they have deep connections and are themselves 
partly formed by stories that are written elsewhere”. Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual 
Culture, s. 77.  
33 Fördomar ska här förstås i positiv bemärkelse, det vill säga som förkunskaper. Se Hans-Georg Gadamer, Sanning 
och metod i urval, Arne Melberg (urval, inledning och övers.), Göteborg: Daidalos 1997, s. 137-147. 
34 Engelska och svenska är utställningens huvudspråk och här förutsätts någon form av koherent grupp, det vill säga 
att museet riktar sig till personer som kan förstå engelska i tal och skrift, samt också förstå att det på 
Arkitekturmuseet visas arkitektur. Frågan om intersubjektivitet och objektivitet angående bildspråk, t.ex. fotografier, 
diskusteras längre fram. Se museets Årsredovisning från 2004 där man beskriver olika utställningars ”målgrupper”, s. 
15-19. 
35 De flesta utställningar är inte konstruerade för att på kort tid besökas ett tjugotal gånger. 
36 Museichef Bitte Nygren har t.ex. i museets tabloid nummer 4-2004, Arkitektur är gratis!, uppmärksammat detta. 
Nygren skriver: ”Arkitektur är något du inte kan värja dig emot. Du kan inte välja att välja bort. Du påverkas av 
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3 Utställningens innehåll och struktur 

Till vänster efter utställningens huvudingång står en blå disk. På den finns en orienteringsplan 

över utställningen och i anslutning till den förklaras utställningens övergripande syfte (se bild 1):  

 
Arkitektur i Sverige sätter förståelsen för historiska förändringar i centrum. 
Med Arkitektur i Sverige vill Arkitekturmuseet visa hur byggnadsbehoven och byggnadssätten 

skiftat genom århundradena utifrån funktion, konstruktion och estetik. Arkitektur i Sverige ger 

överblick och fördjupning, kunskaper och sinnesupplevelser på vandringen genom den levande 

arkitekturhistorien.  

 

Av ovanstående framgår att det är Arkitekturmuseet som vill visa något. Orienteringsplanen gör 

också att utställningens grundstruktur framträder: tio ”arbetsbord” med ”materialhurtsar”, en 

”bildvägg”, en ”hyllvägg”, en trappa, ”fördjupningstema”, ett bord med ”aktuellt i arkitekturen”, 

vad som kallas ”ateljén”, det ”flexibla rummet” och ”Stadsplanering i Göteborgs [sic]”. Dessa 

olika delar kan också beskrivas som stationer. Denna introduktion ger på grund av sin 

utformning också en fingervisning om var utställningen börjar. Det förefaller mig av denna 

information naturligt att börja vid bildväggen, som ger en ”tidsaxel genom den svenska 

arkitekturhistorien”, och arbetsbord nummer ett, eftersom det på orienteringsplanen har just 

nummer ett.37  

 

Vid disken ges också information om utställningens innehåll, det vill säga vad för material jag 

som besökare kommer möta. Bildväggen är som sagt en ”tidsaxel” som visar ”fotografier, 

ritningar och illustrationer”. Jag informeras också om att det till varje bord finns en materialhurts 

                                                                                                                                                         
arkitekturen i din omgivning antingen du vill eller ej, mer eller mindre medvetet”. Bitte Nygren, Arkitektur är gratis!, 
4-2004, s. 1.  Detta är också ämnet för museets Årsbok från 2004, Varje dags arkitektur. Det är förvisso intressant att 
påpeka att arkitektur angår oss alla, att vi lever med och i den, men ytterliggare en fråga att ställa är hur den angår oss, 
det vill säga hur vi i vardagen möter den.  
 37 Bildväggen är kronologiskt uppbyggd och utöver ovanstående kan det också finnas andra förklaringar till varför 
denna rutt känns naturlig,. Det kan vara att själva läsningen från vänster till höger, uppifrån och ned, är en 
västerländsk konvention. Disken bildar en passage vilket gör att jag slussas in i utställningen - jag hamnar bakom 
något, en gräns har passerats. Möjligt är också att de flesta, nyss inkomna i ett främmande rum, vill undvika att gå 
över rummets öppna ytor och föredrar att stryka först längs disken och sedan längs rummets norra vägg, vilket är 
bildväggen. För en generaliserande men intressant undersökning av rumsligheter och hur de kan påverka människors 
rörelsemönster, se t.ex. Inger Bergström, Rummet och människans rörelser, diss., Göteborg: Chalmers 1996. Motsatta 
ståndpunkten finns hos Werne: ”Påverkar inte betraktarens individuella erfarenheter, tidigare upplevelser, klass- och 
kulturtillhörighet och allmänna inställning arketypernas stämningsinnehåll? Och påverkas inte arketypernas 
stämningsinnehåll av arkitekturens mångfald och olika bruk, av dess olikmässiga historia på olika platser?”. Werne, s. 
58. Se också studier inom det så kallade ”visitor studies”-fältet, t.ex. Laurent Bourdeau & Jean-Charles Chebat, ”An 
Empirical Study of the Effects of the Design of the Display Galleries of an Art Gallery on the Movement of 
Visitors”, Museum Management and Curatorship, Vol. 19, No. 1, 2001, s. 63-73. Se också ett temanummer av tidskriften 
Environment and Behaviour. Stephen C Bitgood, & Ross J. Loomis (eds.), Environment and Behaviour, (Special Issue: 
Environmental Design and Evaluation in Museums), Vol. 25, No. 6, 1993. 
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som innehåller ”fördjupningsmaterial” medan det på hyllväggen finns ”inspiration, abstraktioner 

och associationer ur arkitekturens värld”. Två datorer med tillhörande hörlurar står på diskens 

ena kant (se bild 2). Den första datorn visar ”Stockholmsutställningen 1930”, ”Två kyrkor av 

Sigurd Lewerentz” och ”Gunnar Asplund 1885-1940.” Den andra datorn ger en föreläsning, likt 

en PowerPoint-presentation, och har ungefär samma upplägg som bildväggen, det vill säga att 

den erbjuder en ”tidsaxel”. På arbetsbord 11 återfinns ytterliggare tre datorstationer. Den första 

finns på arbetsbord 3 och visar ”Klassicismen”. Den andra finns på arbetsbord fem och visar 

”Arkitekturen under det tidiga 1900-talet.” Den tredje finns på arbetsbord sju och visar 

”Modernism”. Vid ”Aktuellt i arkitekturen” på bord elva finns fyra skärmar som visar Södertörns 

högskolebibliotek och ”30 minuter svensk landskapsarkitektur”.  

 

Bord och arbetsbord  
I utställningen finns totalt fjorton bord. På tre av dessa finns ”fördjupningstema”, på ett halvt 

finns ”aktuellt i arkitekturen” och resterande är arbetsbord. Fördjupningstema är ”Klassicismen i 

Sverige - från slott till bondstuga” som behandlar klassicistiska strömningar och genklanger i 

Sverige, ”Hundra år i lägenhet” som handlar om hur boendemiljön förändrats genom tiderna och 

”Att läsa staden” som behandlar vikten av att kunna orientera och förstå staden som miljö och 

omgivning. Arbetsborden rymmer modeller, texter, fotografier, materialhurtsar och dosor för att 

aktivera audioguiden samt i enstaka fall också byggnadsmaterial. Här finns också böcker samt 

datorstationer (se bild 3 och 4). På ett podium finns ”Stadsplanering i Göteborg”.   

 

Materialhurtsar 
Totalt finns tio materialhurtsar, en till varje arbetsbord. Varje hurts har tre utdragbara lådor. 

Överst finns ”Samlingar/Ritningar”, i mitten finns ”Formmodeller” och nederst finns ”Material”. 

I översta lådan finns material från museets arkiv, exempelvis ritningar, böcker och fotografier. På 

grund av att detta är ett ömtåligt material är dessa lådor inglasade. I mitten finns gröna, svarta och 

grönsvarta ”formmodeller” som visar en byggnads form och i vissa fall strukturen hos en hel by. 

Dessa modeller kan man ta upp och känna på. I de nedersta lådorna finns för det mesta vad som 

kan beskrivas som ett `levande´ material, det vill säga att det i likhet med materialet i de översta 

lådorna är i original, men som här ofta är massproducerade föremål. Dessa är alltså i praktiken 

omedierade föremål och om man så vill kan dessa föremål kallas ”ready-mades”.38 Exempel på 

detta är tåg- och bilmodeller, en CD-skiva och diverse materialprover. 

                                                 
38 Detta begrepp gäller oftast ett fabrikstillverkat objekt, ett vardagsföremål som (av museet eller konstnären) hämtas 
in och placeras i galleriet eller konstmuseet (och av konstvärlden legitimeras som konst). Här fungerar detta begrepp 
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Modeller 
I utställningen återfinns modeller på tre ställen, undantaget modeller i ateljén. För det första finns 

de på arbetsborden, för det andra i hyllväggen och för det tredje i materialhurtsarna. 

De är tillverkade i trä, sten, plast, gips och papp och har ibland metalldetaljer. Merparten har 

bortsprängda, dissekerade tak vilket gör att man får inblick i byggnaden. Modeller på arbetsbord 

är ofta signerade av dem som tillverkat dem.39   

 

Hyllväggen 
Hyllväggen är den del av utställningen som i likhet med materialhurtsarna innehåller ett väldigt 

olikartat material. Här finns till exempel stolar och modeller, fotografier, fasadkulörer från tre 

svenska storstäder, samt materialprover av byggnadsmaterial, historiskt och samtida. I hyllväggen 

står materialet för sig själv, åtskilt men inramat i små välupplysta ’vita kuber’. Allt har med den 

breda kategorin ’arkitektur’ att göra men här tillåts vilda hopp mellan både kontinenter och 

epoker.40  

 

För att sammanfatta ovanstående är utställningen multimedial. Den består till stor del av 

fotografier, texter, olika modeller, samt vad som beskrivs som ett ’levande’ material.           

 

Korsreferenser, fördjupningar och mina rörelser i och genom utställningsrummet 
Utställningen kräver en aktiv och nyfiken besökare och på olika sätt lotsas denne vidare genom 

utställningen. På den blå disken vid entrén kunde besökare som bekant läsa att utställningen ”ger 

överblick och fördjupning, kunskaper och sinnesupplevelser på vandringen genom den levande 

arkitekturhistorien”. Hur görs denna ”fördjupning” och vad är det för ”överblick” som ges? Vad 

kan det vara för vandring som åsyftas, det vill säga hur kan besökare tillgodogöra sig och 

syntetisera utställningsmaterialet för att nå kunskap om ”Arkitektur i Sverige”?41  

 

                                                                                                                                                         
då det problematiserar objektets `ram´, det vill säga museet (institution) och museirummet (byggnad), och vad som 
sker med objektet då det musealiseras och institutionaliseras.  
39 Flera modeller är tillverkade 1997 av arkitektelever vid KTH i samband med en kurs som var ett samarbete mellan 
KTH, Arkitekturmuseet och museets vänförening. Se Johan Mårtelius, ”En arkitekturhistoria i lind och päronträ”, i 
Christina Engfors & Sture Balgård (red.), Att visa arkitektur. Arkitekturmuseet. Årsbok 1998, Stockholm: 
Arkitekturmuseet 1998, s. 119-125 
40 I en recension i Göteborgs-Posten beskriver Lena From denna station som ”en hyllvägg för huller-om-buller-intryck”. 
Lena From, Göteborgs-Posten 2004-02-14. Leo Gullbring talar om museets ”befriande oordnade och icke-kronologiska 
hyllvägg”, Nordisk Interiör, 2-2004, s. 103. 
41 Det finns en dubbelhet i denna mening som jag vill hålla läsaren kvar vid. Att nå kunskap om ”Arkitektur i 
Sverige” kan dels betyda att lära sig museets version av arkitekturhistorien, dels att nå kunskap om hur utställningen 
är uppbyggd, det vill säga hur museet ’talar’.  
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För att kunna göra en ”fördjupning” krävs en viss position från vilken något kan fördjupas. Detta 

krävs också för att kunna ge ”överblick” över något. Att man menar att utställningen ”ger” detta 

är också viktigt att påpeka. Dessa ”sinnesupplevelser” har däremot ett subjektivt anslag, det vill 

säga att de faller tillbaka på besökaren. I museets Årsredovisning från 2004 står att läsa:  

 
Det har varit viktigt att utställningen skulle tilltala människors olika inlärningssätt och även 

samverka mellan olika inlärningssätt dvs. visuellt, auditivt, kroppsligt och taktilt. [---] Utvecklingen 

har skett utifrån en konstruktivistisk kunskapssyn där kunskap uppfattas som något besökaren 

konstruerar med hjälp av den information han eller hon möter i utställningar och genom 

kommunikation med andra. Besökaren ska inspireras att söka vidare kunskap.42 

 

Vad som sägs här, med det att man säger sig utgå från en ”konstruktivistisk kunskapssyn”, är att 

utställningen kräver att jag rör mig, att jag agerar.43 Besökaren ”möter” någon typ av information 

i utställningen och med hjälp av denna och genom att kommunicera med andra, vilket också 

innebär att se hur andra agerar och rör sig, nås kunskap. Just ”att söka vidare kunskap” kan ske 

både i och utanför utställningen men som visat finns god tillgång till fördjupningsmaterial inom 

museets väggar.44 Vidare adresserar audioguiden ibland besökare på sätt som fixerar denne. Vid 

något tillfälle frågas: ”kan du exempelvis se var slottskyrkan ligger?”45 I ett annat exempel 

uppmanas jag som besökare att ”titta på väggen”.46 Här dirigeras således besökarens blick och 

’läsning’ av objekten.  

 

I två recensioner i samband med museets nyöppnande i februari 2004 påpekas att utställningens 

gränssnitt påminner  om en arkitekts arbetsplats. Detta bekräftas också av Anna von Schewen, en 

av utställningsarkitekterna.47 Detta eftersom rummet är ljust, att det finns arbetsbord och att det 

vid dem står materialhurtsar med lådor som går att dra ut för att komma åt exempelvis ritningar. 

Detta är alltså utställningens gränssnitt mot besökaren. Pär Eliaeson påpekar bitskt i Forum 4-

2002 att detta ger ”en totalbanal association till arkitektens mytomspunna arbetsplats”, medan 

Nils Forsberg i Expressen 2004-02-13 snarare trycker på det intressanta i att ”miljön påminner om 

                                                 
42 Årsredovisning från 2004, s. 37.   
43 jmfr. med George E. Hein, ”The constructivist museum”, i Eilean Hooper-Greenhill (ed.), The Educational Role of 
the Museum, London & New York: Routledge 1999, s. 73-79. 
44 Det finns också museivärdar i utställningen och likaså finns Arkitekturmuseets bibliotek och arkiv i anslutning till 
utställningen. 
45 Audioguide vid modell av Stockholms slott, arbetsbord tre.  
46 Audioguide vid modell av Ravlundagården, arbetsbord ett.  
47 Den andra är Björn Dahlström. I en intervju menar von Schewen: ”Vi har använt kontoret som idé, med 
anslagstavla, arbetsbord och bokhylla. Ungefär som man lägger ett schysst papper framför sig när man ska börja 
jobba, har vi velat skapa ytor för museet”. Annika Jensfelt, ”Början på något nytt”, Arkitekten, 1-2004, s. 8. 
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en arkitekts arbetsplats”.48 Detta skulle alltså innebära att jag som besökare befinner mig på 

produktionsplatsen för arkitektur, på arkitektkontoret.49 Denna parallell drog dock inte jag första 

gången jag besökte utställningen i samband med museets nyöppnande i februari 2004. Mina 

associationer drog iväg till en öppen stad på grund av trappan som finns precis innanför entrén, 

som gav mig känslan av att beträda ett torg. Efter att jag läst Eliaeson och Forsbergs 

kommentarer närmade jag mig utställningen på ett annorlunda sätt än tidigare. Den största 

skillnaden var att jag tänkte mig utställningsrummet som ett övergivet arkitektkontor. Det kändes 

då nästan förbjudet att dra ut materialhurtsarnas lådor. Men dessa associationer gör också att 

arkitekten (i sin frånvaro) framträder: vi ser spåren av honom, hans ritningar ligger inglasade.50 

 

Frågan är vad museet avser med att tala om ”fördjupningar”. Vad är det som fördjupar vad, och 

vem gör detta? Museet eller besökare? De gånger jag besökt utställningen har jag använt 

arbetsborden som fördjupning till bildväggen. I pressinformationen inför nyöppningen i februari 

2004 menar man dock att bildväggen ”fungerar som en inledning till de fördjupningar som 

erbjuds på arbetsborden”.51 Enligt denna beskrivning förefaller arbetsborden vara primära, då 

bildväggen är ”en inledning” till dem. Höjdmässigt är arbetsborden också lägre än bildväggen, 

och man måste böja sig ned för att dra ut materialhurtsarnas lådor, vilket gör att begreppet 

”fördjupning” här får dubbel betydelse.52 Vid mina besök har jag alltid börjat vid bildväggen och 

                                                 
48 Eliaeson är den som ger utställningen skarpast kritik. Han skriver att ”[b]erättelsen och samhället har hängts upp 
på en vägg och estetiserats bakom glas och ram. Ute i det rensade utställningsrummet står de enskilda designobjekten 
på piedestal, effektivt distanserade och ryckta ur sitt sammanhang. Att utställningens planlösning liknar en stadsplan 
över Tensta är ingen tillfällighet”. Eliaeson, Forum, 2-2004. Jmfr. med bild 1.     
49 Detta till skillnad från själva konstruktionsplatsen, det vill säga ’bygget’. I jämförelse skulle det te sig märkligt om 
Moderna Museet, som ligger granne med Arkitekturmuseet, ställde ut konst på stafflier och iscensatte konstnärens 
ateljé. På Moderna Museet, och de flesta museer och gallerier med modernistisk konst, ska det vara åtskillnad mellan 
produktions- och utställningsplats, oftast en ”vit kub” som signalerar att andra villkor än produktionsplatsens gäller. 
Det råder dock inga vattentäta skott här då man såklart kan hävda att konstverk också skapas i eller rentav för 
museet, som då per definition blir produktionsplats. Man bör därför skilja på att skapa, konstruera och realisera 
konstverk. För kritiska diskussioner om den ”vita kuben”, se Carol Duncan, Civilizing Rituals: Inside Public Art 
Museums, London, New York: Routledge 1995. Brian O´Doherty, Inside the White Cube : The Ideology of the Gallery Space, 
Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press 1986. Malin Hedlin-Hayden, Out of Minimalism: The 
Referential Cube, diss., Uppsala Universitet 2003, s. 59-101.   
50 För det är oftast en han. Ett genusperspektiv på utställningen skulle vara intressant, dock finns denna möjlighet 
inte här. Då skulle man, med en pass till Linda Nochlin, t.ex. kunna fråga sig varför det inte funnits några stora 
(svenska) kvinnliga arkitekter, och om det nu har det, varför de inte finns representerade i museets basverksamhet 
(det vill säga vilka mekanismer som stänger ute kvinnor). Se Linda Nochlin, ”Varför har det inte funnits några stora 
kvinnliga konstnärer?” (1971), i Anna Lena Lindberg (red.), Konst, kön och blick: Feministiska bildanalyser från renässans till 
postmodernism, Stockholm: Norstedts 1995, s. 23-52.  Se också museets tabloid Arkitektur är manligt, 3-2003, där man 
problematiserar detta. Lena From påpekar angående Arkitektur i Sverige och utställningen Revision: MAMA skriver om 
historien (som visades 2004-02-14 - 2004-05-16) att ”när den [Revision…] är slut den 16 maj förpassas kvinnorna åter 
ut ur arkitekturmuseets nya bild av arkitekturhistorien. Detta borde museet ändra på. Stora möjligheter finns också 
med basutställningens inbyggda flexibilitet. Mycket av det utställda materialet är så känsligt för ljus att det måste 
bytas var sjätte vecka”. Lena From, Göteborgs-Posten 2004-02-14.  
51 Pressinformation 2004-02-11, ”Ny pedagogisk basverksamhet på Arkitekturmuseet”. 
52 Se bild i utställningskatalogen, s. 2.  
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gjort korsreferenser till arbetsborden.53 Detta är naturligt då bildväggen är uppbyggd i vad som 

kan beskrivas som kapitel, det vill säga att ett skede i historien ges en kort introduktion följt av 

närblickar på byggnader som räknas till denna period. 54 På arbetsbordens kortsidor, närmast 

bildväggen, återkommer dessa introduktioners rubriker.55  

 

Det går också att tala om andra korsreferenser, mellan utställningens olika stationer och mellan 

material i anslutning till dessa. En koppling som görs är mellan bildvägg och material på ett 

arbetsbord och vidare mot material i en materialhurts. Ett exempel är ett fotografi på bildväggen, 

föreställande Stockholmsutställningen 1930, med Gunnar Asplunds reklammast i förgrunden 

(bild 5). På arbetsbord sex finns denna mast som modell (bild 6) och vidare, med den lilla figur 

som finns längst ned på plexiglasskivorna med bildtexter, som en fotnot (bild 7), hänvisas till 

materialhurtsens nedre låda där det bland annat ligger en strömbrytare och en modell av en 

Volvo från 1928 (bild 8). 

     Ett andra exempel på korsreferenser är mellan bildväggen och arbetsbord nummer två. På 

bildväggen finns Glimmingehus i text och teckning (bild 9).56 På arbetsbordet står text och en 

detaljmodell. Det ligger också en tegelsten på arbetsbordets nedre plan. (bild 10). Vidare hänvisas 

till materialhurtsens nedre låda innehållande exempelmodeller på hur olika murningstekniker kan 

se ut (bild 11). 

     Ett tredje exempel - som är bakvänt, det vill säga att besökare kan gå tillbaka till arbetsborden 

närmast bildväggen, över hela utställningsrummets golvyta - är en koppling som görs från 

hyllväggen till ett arbetsbord och vidare mot bildväggen. I detta fall syftar jag på de stapelbara 

stolar av Sven Markelius, för Helsingborgs konserthus, som finns i hyllväggen och vars bildtext 

hänvisar till arbetsbord sju, med titeln ”Ljus, luft och grönska för alla” (bild 12). På arbetsbord 

sju finns byggnaden representerad med text och en modell (bild 13). Vidare hänvisas till översta 

och nedersta lådorna i arbetsbordets materialhurts (bild 14 och 15). Den översta lådan innehåller 

bland annat en plan över Årsta centrum (som också behandlas på bildväggen). Den nedersta 

lådan innehåller bland annat fasadmaterial, ett modelltåg, foton på ett radhusområde och diverse 

skyltfönsteromfattningar. Vidare kan man röra sig mot bildväggen, som man förmodligen redan 

sett, där en kapiteltext är just ”Ljus, luft och grönska”.57  

 
                                                 
53 Jag har visserligen vid andra tillfällen tagit vägen genom utställningsrummet för att från Modena Museet komma 
till café Blom, men detta kan inte räknas som ett ’besök’ i utställningen.  
54 Se t.ex. utställningskatalogen för exempel på en sådan introduktion, s. 43. 
55 2005-12-15.  
56 För dessa bilder, se också utställningskatalogen s. 26-27.  
57 I utställningskatalogen heter det, något annorlunda, ”Ljus, luft och grönska för folket” (s. 77) och här finns också 
en plan över konserthuset, samt en detaljbild av ett trappräcke (s. 78 och 79). 
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Osäkerhet och ambivalens i uttrycket 
Museets chef Bitte Nygren skriver på olika ställen om olika ”komplement” och ”fördjupningar” 

till utställningen: ”Det flexibla rummet är ett rum i rummet för kompletterande tillfälliga 

utställningar”.58 Syftet med att museet ger ut en tidning, menar Nygren, är att ”komplettera den 

ordinarie verksamheten med en ny arena och samtidigt nå nya målgrupper”.59 Och vidare: ”Till 

varje bord hör en hurts med fördjupningsmaterial”.60 Utställningskatalogen kan fungera ”inte 

bara som komplement till utställningen och fördjupning vid hemkomsten, utan också som en 

vägvisare till alla dessa byggnader som står ute i landet och väntar på besök”.61 Man menar också 

att utställningen ”kommer att förändas regelbundet genom kompletteringar och 

tilläggsutställningar”.62 Detta ger utställningen en instabilitet, som om man talar om alla 

komplement och fördjupningar utan att riktigt definiera vad grunden är. Denna grund torde vara 

”basverksamheten”.   

 

Det råder från museets sida också en viss semantisk ambivalens ifråga om vad man vill kalla 

utställningen.63 Museets förra stora utställning, Svensk byggnadskonst under 1000 år, kallade man i sin 

årsbok från 1998 både ”permanent” och ”basutställning”, med viss tonvikt på ”permanent”. Den 

nuvarande hävdar man i katalogen och på hemsidan ganska konsekvent vara en ”basverksamhet” 

(eng. ”base activity”), undantaget på museets hemsida, där det 2005-11-21, i samband med 

öppnandet av en tillfällig del av utställningen, stod att läsa: ”I museets permanenta utställning 

finns nu ett podium som visar utvecklingen inom stadsplaneringen i Sverige. Här på hemsidan 

kan du se vilka exempel vi valt ut”.64 I Årsredovisningen från 2004 beskriver man utställningen 

både som ”permanent”65 och som ”basverksamhet”66 samt ”basutställning”.67 I en 

pressinformation från 2004-02-11 heter det ”basverksamhet.” Det kan vara att museet i stora 

                                                 
58 Orienteringsplan på disken vid entrén. 
59 Bitte Nygren i tabloiden Arkitektur är manligt, s. 1. 
60 Orienteringsplan på disken vid entrén. 
61 Utställningskatalogen, s. 5. 
62 http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/svensk_byggnadskonst/ [2006-01-05]. 
63 Redan 1998 då den förra ”permanenta” utställningen visades, anmärker Björn Ed i en recension av utställningen 
Rummet på rymmen: ”Hela utställningens innehåll är som uppkastat i luften och håller på att landa lite hur som helst i 
det byggnadsställningslika träbygget. Den har en mycket tillfällig karaktär, men kallas paradoxalt nog för permanent, 
eller basutställning”. Björn Ed, ”Ett rum med insikt”, recension i tidskriften Arkitektur 4-1998, s. 55. Milou 
Allerholm kritiserar den förra ”permanenta” utställningen i Expressen 1998-02-14. Om denna utställning, se också ett 
reportage på SVT:s hemsida: http://www.svt.se/svt24/1998/980131/ark.htm [2005-12-07].   
64 På hemsidan 2006-01-05 står det, lite annorlunda: ”I den permanenta utställning finns ett särskilt podium som 
visar utvecklingen inom stadsplaneringen i Sverige”. Se museets hemsida: 
http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/svensk_byggnadskonst/ [2006-01-05]. 
65 Årsredovisning 2004, s. 10, 14, 29, 37, 42, 43, 44, 50. 
66 ibid., s. 13 och 29. 
67ibid., s. 23. 
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drag trycker på utställningens flexibilitet och föränderlighet som gör att man inte riktigt kan 

bestämma sig för vad man ska kalla den.68  

 

Det har av ovanstående framgått hur museet i praktiken gör kopplingar i utställningsrummet, 

samt att det på grund av museets pedagogiska modell förväntas att besökare ska agera för att nå 

kunskaper. Det föreligger också en öppenhet inför besökares olika tolkningsstrategier. Det visade 

sig dock svårt att se vad det är för helhet man ämnar ”fördjupa” eller ”komplettera”, vad som 

fördjupar vad och var, samt vem som gör detta. Min uppfattning är dock att bildväggen är 

primär, då den består av text och bild, huvudsakligen fotografier - den är en ”tidsaxel” som är 

enkel att ta till sig. Vidare kan denna fördjupas såtillvida besökare förstår att gå mellan 

arbetsbord, materialhurtsar och bildvägg. Det är således bilden och texten som fördjupas, med 

hjälp av modeller och ett ’levande’ material. Bruket av dessa spatiala uttryck belyser också 

språkets betydelse, det vill säga hur vi utan att alltid vara medvetna om det i olika situationer 

begagnar oss av sådana termer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Se Årsredovisning 2004 där man skriver att utställningens innehåll ”kommer kontinuerligt förnyas”, s. 13. Se också 
hemsidan där man skriver att utställningen ”kommer att förändas regelbundet genom kompletteringar och 
tilläggsutställningar”. Se museet hemsida: http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/svensk_byggnadskonst/ 
[2006-01-05]. 
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3.1 Katalog 

Utställningskatalogen representerar utställningen. Den hör intimt till själva utställningsplatsen då 

den säljs i anslutning till utställningen.69 Både de utställda representationerna och 

utställningsrummet i Exercishallen är representerade i katalogen. Sedd på detta vis framstår 

katalogen som en representation av någon (museet) och något (materialet i utställningen) som 

representerar svensk arkitekturhistoria. Det är dock möjligt att katalogen läses som en historiebok 

av någon som inte besökt utställningen, men katalogen refererar ändå till utställningen då 

katalogens innehåll finns, eller fanns, på Arkitekturmuseet oavsett om läsaren varit där som 

besökare eller inte.70  

 

Katalogen är på 128 sidor och Martin Rörby har skrivit texterna, förutom ett kort förord av 

museichef Bitte Nygren. I detta förord, som här återges i sin helhet då det är en viktig ingång till 

katalogen, förtydligar Nygren både utställningen och katalogens funktion: 

 
     Arkitekturmuseet har som en del av sitt folkbildningsuppdrag utarbetat en ny pedagogisk    

     basverksamhet. Arkitektur i Sverige - funktion, konstruktion och estetik genom tiderna består av en rad  

     flexibla utställningar, en ateljé och olika pedagogiska program. Arkitektur i Sverige kan också  

     beskrivas som en pedagogisk verkstad. Här visas, debatteras och diskuteras svensk arkitektur -  

     såväl historisk som samtida. I denna katalog presenteras i text och bild urvalet av byggnader i  

    Arkitektur i Sverige som gjordes till nyöppningen av museilokalerna på Skeppsholmen i februari  

     2004. Syftet är att visa hur byggnadsbehoven och byggnadssätten skiftat genom århundradena  

     utifrån funktion, konstruktion och estetik. Vi hoppas att katalogen kan fungera inte bara som  

     komplement till utställningen och fördjupning vid hemkomsten, utan också som en vägvisare  

     till alla dessa byggnader som står ute i landet och väntar på besök.71 

 

Vi upplyses här om att utställningen är del i ett större syfte, ett ”folkbildningsuppdrag”. 

Utställningens struktur och syfte diskuteras, samt dess kritiska udd. Vi får veta att byggnadsbehov 

och byggnadstekniker förändras och vi underrättas också om katalogens tänkbara funktion som 

”komplement”, ”fördjupning” och ”vägvisare”.  

 

Trycker man ut omslagsfiguren visar sig att det under omslaget, på första sidan finns ett fotografi 

som visar utställningen (se bild 2). Det blir som att försiktigt titta in genom ett nyckelhål - 

                                                 
69 Katalogen går också att köpa på nätet, från museets hemsida, men då skickas den förmodligen från 
Arkitekturmuseet på Skeppsholmen. Katalogen finns också i bokhandeln. Akademibokhandeln på Mäster 
Samuelsgatan 28 i Stockholm hade i januari 2006 minst ett exemplar till försäljning. 
70 Detta gäller hemsidan också, vilket jag återkommer till. 
71 Utställningskatalogen, s. 5. 
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omslaget ligger som en slöja, en andra hud över (bilden av) utställningen. Den lilla modell som 

’blir över’ har ingen funktion utanför katalogen förutom som leksak eller dekoration. Denna hör 

dock också till museidiskursen. Här måste modellen förstås som del av en helhet. Denna helhet 

är förstås katalogen, men katalogen är i sin tur en representation av utställningen på 

Skeppsholmen.    

 

Katalogen har liknande struktur som bildväggen och till stor del är katalogen en tryckt version av 

denna. Urvalsmässigt är katalog och bildvägg också väldigt lika. Dock återfinns fler bilder på 

bildväggen. Katalogen är uppdelad i tio kapitel, som föregås av en kortare text som ett slags 

inledning till kapitlet. Denna har museets typiska layout, vit text på grön bakgrund, som också går 

igen på museets hemsida.72  

 

En intressant del av katalogen är fem fotografier tagna inne i utställningsrummet. Dessa 

fotografier återfinns dels i början, på sidorna ett, två och fyra, dels i slutet på sidorna 126 och 

128. Efter att jag ett par gånger läst katalogen från början till slut insåg jag att vad dessa 

fotografier gör är att de tar mig - som läsare eller som ex-besökare - med på en (re)tur genom 

utställningen. Första fotografiet är taget någonstans i utställningens början i väster, medan det 

sista är taget i ateljén framme vid de stora fönstren i öster. Dessa bilder symboliserar också 

”vandringen genom den levande arkitekturhistorien”. Jag har så att säga genom att läsa katalogen 

rört mig genom utställningen. 

      

Katalogen plattar ut utställningen. Med att bifoga en modell synliggör museet gränserna för texter 

och bilders representationsförmågor. Vidare är katalogen ett utsnitt av utställningens urval, de 

byggnader man ställer samman på bildväggen, samtidigt som den visar på det transitiva 

tillgodogörande som ett besök i utställningen innebär. Fotografierna tagna i utställningsrummet 

förtydligar också att utställningen som helhet finns i rummet. Det som visas är insidan av ’ramen’, 

det vill säga museirummet. Att figuren på omslaget går att trycka ut symboliserar för mig museets 

konstruktivistiska kunskapssyn. 

 

 

 

 

                                                 
72 Även Arkitekturmuseets plastkassar har denna färgsättning. Dessa finns i den museishop man delar med Moderna 
Museet, som också har egna plastkassar. 



 22

3.2 Hemsida 

Ett museibesök börjar i regel med att ett beslut fattas: jag/vi ska gå på museum och se den och 

den utställningen.73 Därefter söker man på olika sätt information om museets öppettider, 

pågående utställningar etc. Idag tror jag många använder museernas hemsidor för att nå denna 

typ av information.74 Arkitekturmuseet har dessutom en del utställningar förlagda till sin hemsida, 

vilket gör att hemsidan både blir en plats för information om öppettider och program, samt ett 

’utställningsrum’ till. Av mitt material är hemsidan den som är mest lättillgänglig då den i likhet 

med utställningskatalogen går att nå och flytta även utanför Sveriges gränser.75  

     

På sidan för Arkitektur i Sverige finns utställningsbilder som påminner om utställningsbilderna i 

katalogen.76 I katalogen återfinns dock bilderna utan text, eftersom man där inte behöver förklara 

vad det är man ser då chanserna är ganska stora att den som har katalogen redan upplevt 

utställningen och vet hur den är uppbyggd, eller förstår att katalogen representerar utställningen. 

Tre fotografier tagna i utställningsrummet finns på sidan, varav det mellersta också återfinns i 

katalogen.77 Första fotografiet visar arbetsborden och bildväggen. Det mellersta visar 

arbetsborden och besökare som använder en materialhurts. Det tredje visar hyllväggen. Bilderna 

ger utställningen en viss struktur, ungefär som orienteringsplanen vid entrén till utställningen gav 

utställningen. Bildväggen gör att besökare kan ”ta del av historien på ett mer övergripande sätt” 

medan det i hyllväggen saknas ”ordning och kronologi”.78 Museet bedriver också utställningar på 

sin hemsida. Man kan där ”se smakprov på utställningar som visats på Arkitekturmuseet de 

senaste åren och som nu lever kvar på webben”.79 Några exempel som finns både i utställningen 

och på webben är ”Arkitekturen under det tidiga 1900-talet” som i utställningen finns på 

arbetsbord fem och ”Klassicism” som finns på arbetsbord tre.80 Museets förra ”permanenta” 

utställning finns också på hemsidan.81 Detta gör att hemsidan blir ett museiutrymme till, som 

                                                 
73 Se John H. Falk & Lynn D. Dierking, The Museum Expeience, Washington: Whalesback Books 1992 s. 84 
74 Antal besökare mellan 2004-02-16 - 2004-12-31 uppgick till 65 542 unika besökare, och sammanlagt 4 475 474 
träffar, att jämföra med 296 851 besökare i museet. Årsredovisning 2004, s. 35. 
75 Hemsidan i sin nuvarande form publicerades i samband med Arkitekturmuseets nyöppning den 14 februari 2004. 
Årsredovisning 2004, s. 31. 
76 http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/svensk_byggnadskonst/ [2006-01-04]. 
77 Utställningskatalogen, s. 2. 
78 http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/svensk_byggnadskonst/ [2006-01-04]. 
79 http://www.arkitekturmuseet.se/arkitektur_ung/utstallningar/ [2006-01-05]. 
80 Webbutställning om tidig 1900-talsarkitektur: http://www.design-
ung.se/early20th/common/flash/main_arkitekturmuseet.html [2006-01-05]. Webbutställning om klassicism: 
http://www.design-ung.se/classicism/common/flash/main_arkitekturmuseet.html [2006-01-05]. 
81 Museets förra permanenta utställning: http://www.arkitekturmuseet.se/ung/utstallning/permanent/default.html 
[2006-01-05].   
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dessutom går att nå utanför Sveriges gränser. Hemsidan är efter katalogen det senaste tillägget till 

museidiskursen, som fungerar som ytterliggare ett språkrör. 
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4 Analys 

 

With the advent of technical reproduction, perhaps it is no longer possible to extricate architecture 

from the medium through which it is produced and reproduced, that it is no longer a question of 

reality and representation, but of the relationship between one kind of original and another.82 

 

Arkitektur är något annat i utställningsrummet än vad det är utanför museets väggar. Det går 

aldrig att enbart presentera och representera arkitektur, något dras alltid med (och något 

försvinner alltid). I inledningen och i kapitel två visades att arkitektur är svårrepresenterat och det 

hävdades att detta berodde på dess mångdimensionalitet och platsspecifitet. Detta hindrar dock 

inte att vissa kausala, indexikala samband mellan det utställda (reproduktionen) och byggnaden in 

situ (originalet) ändå föreligger - och måste föreligga för att utställningen skall gå att förstå.83 Vi 

känner helt enkelt igen exempelvis Stockholms stadsbibliotek, eller så förklarar bildtexten att det 

är stadsbiblioteket vi tittar på, om vi nu inte sett byggnaden in situ. Dessa samband är förstås olika 

beroende på vad för utställt material som åsyftas. I teorin kan man försöka täcka upp (eller 

snarare överflödiggöra) så många sådana samband som möjligt. Som påpekat i inledningen - om 

att platta ut, vika ut och foga samman något - skulle detta innebära att täcka upp det historiska 

fältet, lägga ned mer fogmassa mellan fragmenten för att foga samman allt detta till en helhet.84 

Kort sagt: en perfekt reproduktion, en ”essential copy”.85 I praktiken är detta dock inte möjligt.86 

Nedan följer en djupare analys kring hur museet genom olika medier ger olika perspektiv på 

arkitektur, samt hur museet låter dessa olika medier konvergera inbördes och med annat material. 

 

 

                                                 
82 Brian McLaren, ”Under the Sign of the Reproduction”, Journal of Architectural Education, Vol. 45, No. 2, 1992, s. 99.  
83 Index brukar definieras som ”[e]tt tecken som visar på en kausal förbindelse mellan uttryck och innehåll” men 
också som ”hänvisning” eller som något som visar på ett orsaksförhållande. Se Gert Z Nordström, i Peter Cornell, 
Sten Dunér, Thomas Millroth, Gert Z Nordström & Örjan Roth-Lindberg (red.), Bildanalys, Värnamo: Gidlunds 
1999, s. 178. Se också Jan-Gunnar Sjölin, ”Tecken”, i Hans-Olof Boström (red.), Tolv begrepp inom de estetiska 
vetenskaperna, Stockholm: Carlssons 2000, s. 92. 
84 Denna helhet skulle kunna vara ’arkitektur i Sverige’ given så adekvat som möjligt. 
85 Ovanstående handlar också om realism, det vill säga om vad det är för mekanismer som gör att en bild är lik det 
den avbildar. Norman Bryson skriver i sin Vision and Painting om i huvudsak måleri men det går också att tala om en 
”natural attitude” vad gäller representation och utställningsstrategier, inte bara med bilder utan också med olika 
material - originalföremål, eller ett ’levande’ material - det vill säga att man skapar ett rum i vilket man söker 
rekonstruera en kontext, så naturligt, essentiellt som möjligt. Norman Bryson skriver att målet med denna ”natural 
attitude” är ” […] the perfect replication of a reality found existing ’out there’ already, and all its efforts is consumed 
in the elimination of those obstacles which impede the reproduction of that prior reality”, vilket leder till att ”[…] at 
a utopian extreme the image will transcend the limitations imposed by history, and will reproduce in perfect form the 
reality of the natural world”. Norman Bryson, Vision and Painting: The Logic of the Gaze, London: Palgrave Macmillan 
1983, s. 6 och 13.  
86 Bland annat eftersom det alltid kommer finnas vissa spår kvar av producenten och att tolkningar aldrig är statiska - 
det finns alltid mottolkningar (andra diskurser) som ifrågasätter sanningsanspråk och tolkningsföreträde.  
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Roland Barthes menar i sin ”The photographic message” att fotografiet är ”a message without a 

code”.87 Detta innebär att den fotografiska bilden uppfattas som omedelbar, icke-tolkande, som 

ett transperent fönster mot en dåtid.88 Det finns många invändningar mot denna uppfattning89 

och dessa invändningar är förvisso spännande men blir också teoretiska fällor i detta 

sammanhang, eftersom fotografiet aldrig står ensamt, oförankrat i utställningen.90 I anslutning till 

fotografierna finns som bekant texter, modeller, materialprov med mera som också ska 

representera arkitektur, eller hjälpa till att representera arkitektur, men gör det utifrån andra 

förutsättningar än de fotografiet erbjuder. Det intressanta är således hur fotografiet används i 

utställningen och hur det fungerar tillsammans med annat material och andra medier, inte primärt 

om det är ett objektivt medium eller inte.  

 

Från byggnad och plats till museum - och tillbaka 
Museet ställer ut både platser och byggnader och åtminstone i teorin går det att separera det ena från 

det andra. För att ställa ut enbart byggnaden placeras den så att säga på en ’sockel’. Men den petas 

på olika sätt också ned från denna då platsen uppmärksammas. Ett exempel i utställningen är 

några formmodeller i materialhurtsen till arbetsbord åtta. Dessa modeller som är ’neutralt’ gröna 

söker gestalta enbart formen hos olika hustyper (bild 16). Ett annat är att visa arkitektur på 

folktomma fotografier, vilket är en strikt formalism som också har ett slags ”vit kub”-effekt. Det 

finns inga människor att identifiera sig med, byggnaden står ensam i centrum.91 Detta är också det 

vanligaste sättet att visa arkitektur i till exempel arkitekturtidskrifter.92 Dessa fotografier visar 

också på en närvaro, fotografens närvaro, det vill säga ett val av perspektiv (och ett uteslutande 
                                                 
87 Roland Barthes, ”The Photographic Message”, i Susan Sontag (ed.), A Roland Barthes Reader, London: Vintage 
1993, s. 196. 
88 T.ex. var John Ruskin (1819-1900) till en början ytterst entusiastisk över fotografiet men blev efter ett tag mera 
skeptisk. Ruskin säger: ”a square inch of man´s engravings is worth all the photographs that ever were dipped in 
acid”. citerad i Elwall, s. 56. 
89 Det är till exempel inte ett bärande argument att tala om fotografiet som vore det en kopia av vårt ’naturliga’ eller 
’neutrala’ seende. Den fotografiska bilden och kameran är snarare en produkt av vårt (västerländska) seende.   
90 Barthes talar i texten “Bildens retorik” om språkliga meddelanden som ”förankrar” bilder. Detta språkliga 
meddelande (bildtexten) är ett medel för att ”fästa signifikatens flytande kedja” och vidare hjälper detta mig att ”välja 
den riktiga nivån för perceptionen; den gör att jag rätt kan anpassa inte bara min blick utan också min förståelseakt”. 
Roland Barthes, ”Bildens retorik”, i Kurt Aspelin & Bengt A Lundberg (red.) Tecken och tydning: till konsternas semiotik, 
Stockholm: Norstedts 1976, s. 119-120. 
91 Se t.ex. fotografier i utställningskatalogen, s. 39 och 59. Vidare kan bilder fungera som opinionsbildande och 
antingen harmoniera med eller kritisera ett visst synsätt. Ett exempel kan här vara miljonprogrammet. Ett 
flygfotografi förstärker då konformiteten i planen, medan ett fotografi från exempelvis en naturtillvänd lekplats i 
samma bebyggelse såklart ger en annan bild. Geraldine A. Johnson har visat att något liknande skedde i medias 
vinkling av Richard Serras Tilted Arc. se Johnson, “Sculpture, Photography and the Politics of Public Space: Serra´s 
Tilted Arc and Lin´s Vietnam Veterans Memorial”, i Geraldine A Johnson (ed.), Sculpture and Photography: Envisioning 
the Third Dimension, Cambridge: Cambridge University Press 1998, s. 213-233. Se också utställningskatalogen för 
exempel på sådana flygfoto, här över Hjorthagen (1934-37) och Grindtorp (1958-60),  s. 80 och 94.           
92 Fotografier i utställningen och katalogen är också tagna av erkända arkitekturfotografer som t.ex. Max Plunger och 
CG Rosenberg. Se tabloiden Arkitektur är fotografi med Maria Lantz text och fotografier tagna av bl.a. Rosenberg, 
Sune Sundahl och Åke E:son Lindman. Bitte Nygren & Maria Lantz, Arkitektur är fotografi, 2-2003.  
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av andra). Ett tredje exempel gäller en modell av rådhuset i Säynätsalo, ritat av Alvar Aalto, i en 

av hyllväggens ”vita kuber”. Där lyder bildtexten: ”Administrationscentrum för ett mindre 

samhälle, byggt 1950-52 i rött tegel och trä, naturtillvänt och skyddande, omgivet av träd”. Det 

märkliga i detta är att inget av det som bildtexten beskriver ’realiseras’ i den omålade modellen 

(bild 17).93 Det är alltså svårt att helt skrapa ren byggnaden, att i sin kontext söka lyfta den ur sin 

kontext.94  

 

Mycket av materialet i de nedersta materialhurtsarna rotar ytterliggare arkitekturen till platsen. På 

arbetsbord sex, i materialhurtsens nedersta låda, visas en modell av en Volvo från 1928, 

fasadmaterial, ett fotografi, en strömbrytare och något slags handtag (se bild 8). Vad har detta 

med Stockholmsutställningen att göra och hur går det överhuvudtaget att förstå detta, då det inte 

kompletteras med någon bildtext? Det har något med tiden för Stockholmsutställningen att göra, 

det vill säga 1930-tal. Detta även om modellen av Volvon är tillverkad efter 1930, vilket den 

förmodligen är. Detta rotar i sin tur både fotografiet på bildväggen (bild 5) och reklammasten på 

arbetsbordet (bild 6) till 1930-tal. 

 

Arkitekturrepresentationens gränser 
Gunhild Eriksdotter uppmärksammar i sin avhandling Bakom fasaderna: Byggnadsarkeologiska sätt att 

fånga tid, rum och bruk vad hon ser som ett problem i den byggnadsarkeologiska analysen. Hon 

menar att det inom denna disciplin råder en ”tvådimensionell fixering” och detta, menar hon, 

innebär att byggnadsarkeologiska analyser är i behov av förnyelse.95 Eriksdotter tar, såklart, inte 

upp Arkitekturmuseets basverksamhet men hon berör dock problem som också har bäring för 

Arkitekturmuseet: hur representera byggnaders funktion och rumslighet och hur kan man få ned 

rummet och byggnaden på papper - skrivpapper (text) eller fotopapper (bild) - för att 

                                                 
93 En sådan ’realisering’ sker till exempel på arbetsbord sex, där fotografiet på bildväggen ’realiseras’ i modellen på 
arbetsbordet (se bild 4 och 5). Mig veterligen finns inte denna mast utanför museet, vilket ytterliggare 
problematiserar detta verklighetsgörande.   
94 Ovannämnda exempel går också vända på, det vill säga att man t.ex. visar byggnaden tillsammans med många 
människor, eller istället för att visa gröna formmodeller faktiskt målar dem efter hur originalet är målat. Det 
förstnämnda finns också i utställningen, t.ex. ett fotografi av Årsta centrum, där en liten pojke tittar mot oss. Se 
utställningskatalogen för detta fotografi, s. 83. Det sistnämnda gäller framför allt modeller på arbetsborden, t.ex. en 
modell av Gunnar Asplunds stadsbibliotek som står på arbetsbord sex.   
95 Eriksdotter, s. 141. Vidare skriver hon: ”Följden av detta har varit att byggnadernas rumsliga egenskaper 
marginaliserats, eftersom dessa aspekter inte kommit till fullt uttryck i de tvådimensionella avbildningsformerna. I 
vidare mening har det bristfälliga avbildandet resulterat i att såväl materians tredimensionella ytstruktur som 
tomrummens egenskaper inte har kunnat analyseras och rekonstrueras i lika stor utsträckning som exempelvis 
materians morfologi eller rummens tvådimensionella form och metrik. Det tvådimensionella avbildandets hegemoni 
har därför medfört att byggnadsarkeologin förlorat den viktiga dimensionen - djupet”. Eriksdotter, s. 160.     
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dokumentera och förmedla dessa?96 Rummet och andra ”immateriella spår” blir alltså ofta lidande 

i den byggnadsarkeologiska analysen, inom den disciplin som i Sverige från 1800-talet hyst en 

”misstro mot perspektivritningarnas subjektiva natur”.97 Därav vikten av att komma ”bakom 

fasaderna”. I tabloiden Arkitektur är gratis! visas fotografier av byggnader. Museichef Bitte Nygren 

skriver att dessa är ”fotograferade från olika håll, under olika tidpunkter på dygnet för att visa så 

mycket som möjligt av byggnaden på en och samma gång, i en och samma bild. Detta för att visa 

arkitekturens sammansatthet och den mångdimensionella  upplevelsen av arkitektur”.98 Dock 

visas här inga interiörer. Det blir som att söka fånga något som glider undan, som motstår 

representation. Rummets frånvaro signalerar också en renskrapning liknande de ovannämnda: det 

privata lämnas privat. Rummet är också frånvarande i utställningen99 och här undrar jag varför 

det inte finns en station med rummet i fokus. Detta skulle kunna lösas med VR-teknik.100 Detta 

skulle bokstavligt talat ’fördjupa’ förståelsen för arkitektur.              

     Frederick N. Bohrer har angående fotografiska reproduktioner av målningar, skulptur och 

arkitektur noterat att vad som faller bort i dessa inte bara är färg utan också yta och ljus. Det är 

dessutom problematiskt att lyfta verket ur sin ram. Vidare, menar Bohrer:  

 

[…] if this is the situation of painting, the visual format most similar to that of the photographic 

image, and thus most likely to be most adequately reproduced, how much more is missing in action 

in the photographic reproduction of sculpture and, even more, of architecture [?].101  

                                                 
96 Dessa representationsproblem gäller inte endast arkitektur (fattad utifrån det yttre, fasaden) och rum (inre), utan 
också exempelvis måleri och skulptur. En målning må förefalla platt, som fotografiet, men mycket faller ändå bort då 
verket reproduceras. Det måste dock påpekas att en tavla aldrig kan vara helt platt. Om inte rent perspektivistiskt, in 
i bildrummet, så finns alltid en viss utbuktning färg in i åskådarrummet. Barbara Savedoff har lokaliserat åtta aspekter 
som försvinner eller förändras vid (fotografisk) reproduktion: 1) färg 2) yta och textur 3) skala 4) verkets fysiska 
närvaro 5) det är vanligt att verket saknar ram på reproduktioner 6) den omgivande galleriväggen finns inte med 7) 
när vi ser på en bild i en bok tittar vi ned, medan vi när vi betraktar verket på museets vägg tittar upp 8) möjligheten 
att mot verket röra sig fram och tillbaka. Barbara Savedoff  ”Looking at Art Through Photographs”, Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 51, No. 3, 1993, s. 455-462. 
97 Eriksdotter, s. 322, 326.  
98 Bitte Nygren, Arkitektur är gratis!, s. 1. 
99 Visserligen är utställningsrummet ett rum i sig, men mindre omslutande rum saknas helt.  
100 I Arkitekturmuseets utställning Rummet på rymmen (som visades 1998-02-12 - 1998-08-09) skapade Pehr Mårtens 
en installation, ett rum i rummet som förtydligade rummets betydelse för människan. Se Pehr Mårtens, ”Det inre 
rummet”, Karin Winter et.al, Rummet på rummen, Stockholm: Arkitekturmuseet 1998, s. 76-79. Gunhild Eriksdotter 
tar också upp uppmätning och byggnadsvisualisering med hjälp av geodesi, trådmodeller och renderade modeller. 
Eriksdotter menar att ”[d]en avgörande skillnaden mellan en datormodell och ritade bilder i två och tre dimensioner, 
är att man i modellen kan detaljstudera byggnaden från synvinklar som inte en ritning kan ge. På en och samma gång 
kan vi exempelvis få en total överblick av byggnadens konstruktion och rumssekvenser och av förhållandet mellan 
insida och utsida - dvs. aspekter som inte är möjliga att observera från en enskild ritad bild - även om den är 
tredimensionell”. Eriksdotter, s. 176.        
101 Frederick N. Bohrer, ”Photographic perspectives: photography and the institutional formation of art history”, i 
Elizabeth Mansfield (ed.), Art History and Its Institutions: Foundations of a Discipline, London & New York: Routledge 
2002, s. 252.. Geraldine A. Johnson har på ett liknande sätt noterat att “no matter how many angles of a statue are 
photographed, it is impossible to capture the sensation of seeing it fully in the round, for only then does one 
experience it as an assertive, three-dimensional presence whose appearence shifts constantly with changes in light 
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Med detta kan man säga att ju större och fylligare något är, desto svårare är det att fånga på ett 

fotografi.   

 

I inledningen restes frågan om jag som besökare kunde ’rätta’ de representationer som finns i 

utställningen, rätta dem efter hur jag är van att uppleva arkitektur utanför museirummet och 

likaså ’rätta’ dem ifall de är otillräckliga. Det är svårt för mig att se var gränserna för otillräcklighet 

går, då själva materialet i utställningen är inramat, det finns inom museet. Därav kommer material 

i utställningsrummet tolkas som har det något med arkitektur att göra, eftersom utställningen 

heter Arkitektur i Sverige, även om man inte vet hur dessa kopplingar ser ut. En viktig aspekt här 

är hur material och medier konvergerar. Ett oerhört markant exempel på detta är olika material 

och medier rörande Gunnar Asplund.102 I utställningen finns inget explicit anspråk på att visa 

svensk arkitektur ’som den är’. Dock är utställningens titel ett anspråk på att diskutera en helhet: 

”Arkitektur i Sverige”.  

 

Sammanfattningsvis söker museet med olika grepp fatta arkitektur, som på grund av sin 

platsspecifitet103 är svårrepresenterad. Fotografiet (och texten) plattar ut, det gör det 

tredimensionella tvådimensionellt, men det jämnar också ut, det homogeniserar. Detta eftersom 

fotografierna är jämförbara med andra fotografier, de spelar i samma division.104 Det föreligger i 

utställningens representationer en pendling mellan fokus antingen på byggnad eller plats, mellan att 

förstå arkitekturens funktion och konstruktion, samt dess estetiska dimensioner. Det påpekades 

att det finns konventioner för arkitekturrepresentation och att museet i sina fotografier, till stor 

del tagna av erkända arkitekturfotografer, ofta upprepar dessa. Ofta är materialet i de nedersta 

materialhurtsarna, det ’levande’ materialet, ett material som ytterliggare rotar arkitekturen inte 

bara till platsen utan också till en viss tid eller tidsanda. En syntes av exempelvis text, fotografi, 

                                                                                                                                                         
and shadow as well as in the viewer’s own position”. Geraldine Johnson (ed.), Sculpture and Photography: Envisioning the 
Third Dimension, Cambridge: Cambridge University Press 1998, s. 3.  
102 Som bekant finns rörande Asplund en datorstation, fotografier på bildväggen, modell och text på ett arbetsbord, 
en tidig ritning av Stadsbiblioteket i en materialhurts, tre stolar i hyllväggen och även boken Acceptera! som ligger på 
ett arbetsbord.  
103 Se Gunnar Sandin om Robert Smithsons ”nonsites”: ”He [Smithson] launched the concept of  ’nonsite’ as the 
exhibited version of, but also the institutional counterpart to, an outdoor ’site’. By exposing geological matter (soil, 
stones, etc.) and maps covering a chosen part of a landscape (the site) in the limited and artificial space (the nonsite) 
of the institution, ha aimed for a reflective situation articulated simultaneously as both actual and conceptual”. 
Gunnar Sandin, Modalities of Place: On Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-Specific Art, diss., Lunds 
universitet 2003, s. 174.  
104 Det var framförallt detta André Malraux menade med sitt ”museum without walls”. se Henri Zerner, ”Malraux 
and the Power of Photography”, i Geraldine Johnson (ed. & transl.), Sculpture and Photography: Envisioning the Third 
Dimension, Cambridge: Cambridge University Press 1998, s. 116-130. Se också Douglas Crimp, On the Museum´s Ruins, 
With Photographs by Louise Lawler, (1993), Cambridge, Mass. & London: The MIT Press 2000, s. 54-56.     
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modell och något material i de nedersta lådorna, (åter)skapar en helhet som således (åter)ger 

platsen, byggnaden och tiden. Detta förutsatt att besökare gör dessa kopplingar.  

 

5 Slutdiskussion 

Initialt var jag skeptisk till att utställningen fattade arkitektur utifrån en mängd olika perspektiv 

och infallsvinklar. Jag upplevde det som att man försökte fylla upp något, kompensera 

byggnaders frånvaro genom att koppla en rad olika grepp om dessa. Inte minst genom att införa 

ett ’levande’ material - som artefakter, symbolbärande delar av en viss tid, om man så vill. Jag 

tänkte att det måste finnas diskrepanser mellan arkitektur utanför museet och arkitektur innanför 

museet, men att museet sökte släta över detta. Jag antog att arkitektur utanför museet, genom att 

för vår identitet vara oerhört viktig, men ändå vardaglig och något vi har stora erfarenheter av, 

hade företräde i tolkningen av utställningen: vi agerar på grund av denna likhet med vardagens 

arkitektur som vore vi inför vardagens arkitektur.  

 

Med detta blir reproduktioner med andra ord alltid otillräckliga, alltid något vi söker fördjupa, ta 

oss bakom. Någonstans i detta tror jag att jag i utställningen letade efter en bild av arkitektur, den 

bild som bäst fångade arkitekturens väsen, ungefär som Roland Barthes i boken Det ljusa rummet 

söker (och finner) bilden av sin mor.105 Jag har med andra ord nödgats röra mig från en 

essentialistisk tradition mot en antiessentialistisk. En rörelse från en fenomenologisk ansats med 

en tro på möjligheten att med olika tekniker nå arkitekturen ’som den är’, till en 

poststrukturalistisk horisont där sanningar uppfattas som diskursiva konstruktioner, där diskurser 

överlappar varandra, där mening aldrig är en gång för alla för alla.106 Förmodligen faller detta inte 

endast tillbaka mot mig, utan det finns också något i museets sätt att tala och skriva om arkitektur 

som väcker upp denna utopiska ”naturliga attityd” där man söker visa ”så mycket som möjligt av 

byggnaden på en och samma gång, i en och samma bild”.107  

 

Jag tror som sagt inte det finns ett sätt, ett medium, en bild eller en utställning som lyckas fånga 

arkitektur på det sanna sättet. Men från museets synvinkel måste ändå ställning tas till vad en 

”tillräckligt bra” representation kan tänkas vara, även om det nu inte finns några perfekta 

representationer. För det första måste man fråga sig för vem och i vilket syfte den ska vara 

”tillräckligt bra”. Är det för någon enskild person, för det svenska folket, för en potentiell 

husköpare eller för någon som aldrig hört talas om arkitektur, eller för arkitekturen själv, in situ? 

                                                 
105 Roland Barthes, Det ljusa rummet. Tankar om fotografi, Mats Löfgren (övers.), Stockholm: Alfabeta 1986, s. 91-106.  
106 Winther Jørgensen & Phillips, s. 19. 
107 Nygren, Arkitektur är gratis!, s. 1 
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Lika lite som det finns en ”essential copy” finns en enskild arkitekturrepresentation som för alla 

är ”tillräckligt bra”. Men ska man stranda i denna relativism och hävda att alla bilder är bra så 

länge de är på rätt plats, i museet eller i en bok, omgärdade av text, tal eller andra medier som kan 

”rädda” dem108, eller att de är bra så länge de åtminstone visar konturerna av det de söker 

representera? Material som visas innanför museets väggar - på Arkitekturmuseet - kommer 

tvivelsutan tolkas som har det något med arkitektur att göra. Detta är en anledning till att till 

exempel hyllväggen som idé fungerar - den är inramad och kompletteras med fotografier och 

texter. Hade enbart denna tämligen abstrakta hyllvägg visats, hade museet kommunicerat genom 

ett extremt smalt rör.  

 

Under arbetets gång har jag dessvärre inte haft möjlighet att följa med på en guidad rundtur i 

utställningen. Detta hade förmodligen gjort att jag förstått utställningen annorlunda, då den så att 

säga kompletterats med ett tal, en större institutionell närvaro. Jag har heller inte intervjuat vare 

sig museipersonal eller de två utställningsarkitekter som konstruerat utställningen. Detta hade 

kanske i större utsträckning kunnat avslöja motsägelser i det övergripande budskapet. Mina 

abstrakta kategorier ’besökare’ eller ’besökaren’ är i detta hänseende också problematiska. 

Ytterliggare en generell problematik vad gäller undersökningar av utställningar är anspråk på att 

söka representera utställningar ’som de är’, alltså att söka finna någon kärna, ett axiom kring 

vilket utställningen cirkulerar. Detta kan möjligtvis korrigeras genom en bredare analys av både 

rum och besökarkategorier. Men därmed är detta också en uppgift inte enbart för 

konstvetenskapen utan något som kräver en tvärvetenskaplig forskningsinsats där mera 

sociologiska och arkitekturpsykologiska perspektiv samverkar. Det skulle förmodligen också vara 

givande att då göra jämförelser mellan olika arkitekturutställningar för att upptäcka skillnader och 

likheter dem emellan, samt hur arkitektur inom konsthistorien representerats och representeras, 

dels i böcker men också vid föreläsningar. Kort sagt vad för bilder, tal och text kring och om 

arkitektur som cirkulerar.  

      

Utställningar är temporära händelser och detta gör dem viktiga att undersöka. En fråga som 

fascinerar mig är på vilka platser olika konsthistorier syns, märks och hur till exempel 

utställningar producerar eller reproducerar dessa synsätt. Ska utställningar ses som komplement 

eller fördjupningar, som reflektioner av en större helhet, The Story of Art109, eller som redan del i 

denna helhet, eller som en lokal form av konsthistoria, det vill säga att museer presenterar Their 

                                                 
108 Karlholm, s. 39. 
109 Detta är titeln på Ernst Gombrichs konsthistoriska översiktsverk som för närvarande är inne på sin sextonde 
upplaga, nu också innehållande sex utvik och reproduktioner i färg. 
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Story of Art? Ska dessa utställningsrum fylla ut de glapp som en utplattning innebär, vara ett 

uppvik, rentav ett utvik av de platta sidor som de konsthistoriska texterna och bilderna finns 

präntade på? Även om utställningar kompletteras med en väl så vetenskapligt underbyggd 

utställningskatalog, som förmodligen hamnar på något bibliotek, är det viktigt att inte glömma 

bort utställningen på plats, som lätt blir en ’andre’ jämte denna mer lätthanterliga, flyttbara 

publikation. Åtminstone över tid. Utställningar får inte ses som presenterade eller genererade de 

någon lägre form av kunskap. Utställningar både skapar och väljer perspektiv.           
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6 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur Arkitekturmuseet representerar arkitektur samt hanterar 

faktumet att det inte går att ställa ut arkitektur i skala 1:1. Uppsatsen har sökt synliggöra dessa 

representations- och förmedlingssproblem. Dessa problem bottnar i dels arkitekturens 

särställning bland de övriga konstarterna, dels i dess mångdimensionalitet och platsspecifitet. Att 

arkitektur är något som hör vardagen till anses här också vara en bidragande faktor.  

 

I det andra kapitlet ges en generell teoretisk fond för hur museer tilltalar och riktar sig mot 

besökare, som sitt generella anslag till trots ändå har bäring för Arkitekturmuseet. Det hävdas att 

museer med att exponera och synliggöra något också exponerar sig själv, det vill säga 

museidiskursen. Här förklaras också utpekanden och deklarativa gester som binder orden till 

tingen, samt de uppmaningar som dirigerar besökares läsningar. Följande kapitel tar sin 

utgångspunkt vid utställningens entré och undersöker hur utställningen är uppbyggd. Det visade 

sig att utställningen består av en bildvägg som kompletteras med material på eller vid vad som 

kallas arbetsbord. Vid dessa bord finns också materialhurtsar med originalföremål och 

formmodeller. Vidare finns en hyllvägg som blandar både material, medier samt också behandlar 

byggnader som inte är svenska. Genom att arbeta multimedialt och utifrån en konstruktivistisk 

kunskapssyn täcker museet upp en rad olika nivåer och resultatet blir både konkretion och 

abstraktion. Det visade sig också att utställningen söker tilltala en bred kategori besökare. 

Materialet kopplas samman genom korsreferenser mellan utställningens olika stationer och en 

liten figur på textskivorna på arbetsborden spelar en viktig del i detta.  

 

Det föreligger en semantisk ambivalens vad gäller museets definition av utställningen som 

antingen permanent eller som basverksamhet och detta anses bero på att man på olika sätt 

trycker på dess föränderlighet. Utställningen fungerar också som en kontextuell inramning, det 

vill säga att material som exponeras inom museets väggar - i utställningen Arkitektur i Sverige - 

kommer tolkas som hade det något med arkitektur att göra. 

 

Katalogen och hemsidan representerar utställningen om än på olika sätt. I katalogen återkommer 

ett urval av utställningens bildvägg. Dessutom upprepas med fotografier tagna i 

utställningsrummet det transitiva tillgodogörande som ett besök i utställningen innebär. Den figur 

som pryder katalogens omslag ses som symbol för både representationens gränser och som 

indikation på museets konstruktivistiska kunskapssyn. Hemsidans funktion ses som ett 
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utställningsrum till, där också en rad interaktiva presentationer som också finns i utställningen 

finns förlagda.        

 

Vad gäller arkitekturrepresentation problematiseras i kapitel fyra en heltäckande och perfekt 

representation. Utställningens titel, dess tilltal och multimediala materialval ses som en 

bidragande orsak till att denna fråga uppkom. I och med utställningens representationer dras 

alltid något med och något försvinner eller förändras alltid. Vad som dras med är konventioner 

för avbildande av arkitektur, men också det sociala sammanhang, den plats på vilken byggnaden 

står. Vad som förändras är, ganska uppenbart, aspekter som skala, färg och textur men också 

möjligheten att röra sig runt byggnaden eller gå in i den. Det är således problematiskt att söka 

separera byggnadens form från dess funktion.  

      

I slutdiskussionen diskuteras problem som under arbetets gång dykt upp. I första hand var en 

teoretisk omorientering nödvändig, som dock är relativt osynlig i texten. Detta innebar en rörelse 

från en fenomenologisk till en mera poststrukturalistisk ansats. Här lyftes också fram möjligheter 

till alternativa tillvägagångssätt och det hävdas att tvärvetenskapliga och komparativa 

diskursanalyser skulle kunna ge ökade kunskapar om utställningar och den roll de har som 

antingen producenter eller reproducenter av någon typ av konst- och arkitekturhistoria.  
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Bildbilaga och bildförteckning 

 
 
Omslagsbild: insida på modell av Ravlundagården. 
 
 

 
Bild 1     Bild: Arkitekturmuseet  
Orienteringsplan vid entrén till utställningen. 
 
 

 
Bild 2  Foto: Åke E:son-Lindman  
Utställningen. Vy från entré i väster.  



 41

 
 
 

 
Bild 3   Foto: Åke E:son-Lindman  
Bildvägg och arbetsbord. 
 

 
Bild 4  Foto: Åke E:son-Lindman 
Materialhurts vid arbetsbord nio. 
 
 
 

 
Bild 5   
Bildväggen. Stockholmsutställningen 1930. 
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Bild 6   
Arbetsbord sex. Reklammast av Gunnar Asplund till Stockholmsutställningen 1930. 
 
 
 

 
Bild 7 
Arbetsbord. Figur för hänvisning till materialhurts (här de översta och nedersta lådorna), samt 
rund dosa för aktivering av audioguide. 
 
 

 
Bild 8 
Nedersta lådan i materialhurts till arbetsbord sex. 
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Bild 9 
Bildväggen. Glimmingehus. 
 

 
Bild 10 
Arbetsbord två. Glimmingehus. Modell av en del, text och material. 
 
 
 

 
Bild 11 
Nedersta lådan i materialhurts till arbetsbord två. 
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Bild 12 
Hyllväggen. Stolar för Helsingborgs konserthus, av Sven Markelius. 
 
 
 

 
Bild 13 
Arbetsbord sju. Helsingborgs konserthus, ritat av Sven Markelius, 1930-32.  
 
 

 
Bild 14 
Översta lådan i materialhurts till arbetsbord sju.  
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Bild 15 
Nedersta lådan i materialhurts till arbetsbord sju. 
 
 

 
Bild 16 
Formmodeller i mellersta lådan i materialhurts till arbetsbord åtta. 
Kedjehus, villa, skivhus, radhus, lamellhus/tjockhus. 
 
 

 
Bild 17 
Hyllväggen. Rådhuset i Säynätsalo, ritat av Alvar Aalto.  
 

Bildförteckning 

Bild 1, Arkitekturmuseet. 

Bild 2-4, Åke E:son-Lindman. 

Bild 4-16 och omslag, Fredrik Håkansson (januari 2006). 
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