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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar en jämförelse hur Auschwitz-Birkenau museet samt 

Livrustkammaren arbetar med sina respektive artefakter rörande 

bevarandeperspektivet. Detta innebär att författarna kommer fokusera på hur 

respektive museum arbetar för att bevara autenticiteten i de artefakter som finns. 

Författarna valde att besöka Oswiecim, mer känt under namnet Auschwitz, som är en 

stad beläget i södra Polen. Ett besök till Livrustkammaren i Stockholm, Sverige, 

genomfördes även.  

Motiveringen för valet av Auschwitz-Birkenau museet samt Livrustkammaren är 

grundat i att de båda huserar utställningsartefakter vars unika egenskaper inte är 

påträffbar någon annanstans i världen 
 

Nyckelord: Autenticitet, Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, minnesplats, Museum, 

Bevarande, Oswiecim, Oświęcim, Polen, Livrustkammaren, Stockholm. 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis discusses the difference in choice of perspecitve of preservation between 

Auschwitz-Birkenau museum and The Royal Armoury.  This results in that the 

authors therefore will focus on how each of the museums operate with the 

preservation of the authenticity within their exhibits. The authors chose to visit 

Oswiecim, more known as Auschwitz, a town in the southern parts of Poland and a 

visit to The Royal Armoury, in Stockholm, Sweden, took place as well. 

The reason for choosing Auschwitz-Birkenau museum as well as The Royal Armoury 

is based in that they’re both both housing unique exhibits, that are non-present in 

other parts of the world and also because the preservation of these exhibits needs for a 

more cautious approach. 

 

Key words: Authenticity, Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, memorial, museum, 

Preservation, Oswiecim, Oświęcim, Poland, Royal, Armoury, Stockholm. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Autenticitet 
Begreppet autenticitet kan förklaras kort men specifikt som “icke falsk eller kopierad, 

genuin och äkta” och att om något är autentiskt är dess ursprung upprätthållet av bevis 

som inte går att betvivla.
1
 thefreedictionary.com definierar även begreppet som “äkta 

och genuint”.
2
 Nationalencyklopedin menar att om något är autentiskt så är ett objekt 

som verkligen existerat på det sätt som påstås.
3

Autenticitet är inom 

museiverksamheter en viktig faktor för att besökare ska få en så riktig upplevelse som 

möjligt.  

Enligt International Council of Museums definition är ett museum: 

 

A non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, 

researches, communicates and exhibits the tangible and intangible 

heritage of humanity and its environment for the purposes of 

education, study and enjoyment.
4
 

 

För att kunna ha något att visa upp krävs det skicklighet inom bevarandemetoder, då 

det hör till naturen att artefakter förfaller med tiden. Det är museernas skyldighet att 

bevara och upprätthålla vårt kulturella arv.
5

 Artefakterna i museerna är oftast 

avlägsnade från den tid, plats och kontext som den ursprungligen befann sig i, och 

kommunicerar direkt till betraktaren på ett sätt som är omöjligt att återskapa genom 

annan medieform. 
6
 World Heritage Committees riktlinjer för kulturella faciliteter 

såsom museum är att de ska “kunna möta autenticitet i design, material, 

yrkesskicklighet och omgivning.”
7
  

Undersökningsobjekten för denna studie kommer vara Auschwitz-Birkenau museet i 

Polen samt Livrustkammaren i Sverige. Båda museer har historiskt värdefulla 

artefakter i sina samlingar och för att framtida generationer ska kunna ha samma 

möjlighet för att ta del av samlingarna krävs det att museet bevarar artefakterna på så 

sätt utan att det förstör autenticiteten.  

1.1.2 Auschwitz 
Auschwitz-Birkenau museet ligger i Oświęcim i södra Polen.8 Under andra världskriget 

i den polska staden Oświęcim låg Auschwitz-komplexen, de mest omtalade av alla 

nazistiska koncentrations- och förintelseläger. Lägren var uppdelade i flera olika 

                                                        
1
 http://dictionary.reference.com/browse/authentic [Hämtat 10/8-13 15.18] 

2
 http://www.thefreedictionary.com/authentic [Hämtat 10/8-13 15.18] 

3
 http://www.ne.se/kort/autentisk [Hämtat 10/8-13 15.22]). 

4
 Definition, museum: http://icom.museum/icom-network/20000-museums/ [Hämtad 2013-05-30, 

13.37] 
5
 Artikel, Conservation: <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3795169.pdf?acceptTC=true>[Hämtad 

2013-05-29 09:52] 
6
 Museum i allmänhet: <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/398814/museum>[Hämtad 

2013-05-29 09:47] 
7
 Artikel, Autenticitet i bevarande: 

<http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25433945.pdf?acceptTC=true>[Hämtad 2013-05-29 10:38] 
8
 Auschwitz. <http://www.ne.se/lang/auschwitz>, Nationalencyklopedin, [hämtad 2013-05-30 20:15] 

http://dictionary.reference.com/browse/authentic
http://www.thefreedictionary.com/authentic
http://www.ne.se/kort/autentisk
http://icom.museum/icom-network/20000-museums/
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3795169.pdf?acceptTC=true
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/398814/museum
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25433945.pdf?acceptTC=true
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läger, vilka alla fyllde olika funktioner. Auschwitz I var skapat endast för 

politiskafångar, Auschwitz III var ett arbetsläger där arbetarna skickades ut för att 

hjälpa omgivande tyska industrier. Året efter, 1941, skapades Auschwitz II, Birkenau, 

som kom att fungera som ett förintelseläger.
9
 Mellan 1942-45 mördades systematiskt 

mellan 1,2 till 1,6 miljoner människor i Auschwitz. Människorna var främst judar, 

men även andra som ansågs ”ovärdiga” att leva, exempelvis homosexuella, 

handikappade eller politiker.
10

 27 januari 1945 befriades Auschwitz fångar av 

sovjetiska trupper.
11

 Dock fanns inte många bevismaterial av lägret kvar då tyskarna 

ville dölja de brott de begått i lägren genom att till exempel bränna upp dokument och 

spränga byggnader såsom krematorierna.
12

 Auschwitz-Birkenau museet skapades 2 

juli 1947 av den polska regeringen och till museet tillhör delar av Auschwitz I och 

Auschwitz II-Birkenaus koncentrationsläger.
13

 i dag är lägret bevarat som museum 

och finns med på UNESCO:s världsarvslista.
14

 
 

1.1.3 Livrustkammaren 
Livrustkammaren var från början en vapenkammare som låg i det gamla slottet Tre 

kronor, tillägnat kungliga vapen och rustningar. Det var år 1628 tideräkningen för 

Livrustkammaren som ett museum startade. Det var då Gustav II Adolf överlämnade 

två av sina dräkter som han burit i det polska fälttåget år 1627. Ända sedan 1628 har 

resterande svenska kungliga familjers kläder från exempelvis kungliga dop, bröllop, 

kröningar och begravningar förvarats i Livrustkammaren. Andra kläder som finns i 

Livrustkammaren är Gustav II Adolfs skjortor från Lützen 1632, Karl XII:s uniform 

från Fredrikshald 1718 och Gustav III:s dräkt från operamaskeraden 1792.
15

  

Runt 1850-talet sammanfördes Livrustkammaren med Hovstallets äldre samlingar 

och Kungliga Klädkammaren.
16

 Från Hovstallet och den Kungliga Klädkammaren har 

exempelvis vapen, ceremonikläder, hästmunderingar och vagnar flyttats över till 

Livrustkammaren. Alla dessa kläder har anknytning till kungliga personer och har 

använts vid högtidliga tillfällen.
17

 Livrustkammarens samlingar har ett stort 

internationellt värde och det finns ingen motsvarighet till Livrustkammaren i resten av 

världen.
18

  

Livrustkammaren har sedan 1797, då Tre kronor brann, flyttats till diverse olika 

byggnader, bland annat Makalös, Arvfurstens palats, Riddarholmskyrkan och 

                                                        
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Auschwitz-Birkenau museets officiella hemsida, liberation: 

<http://en.auschwitz.org/h/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=31&limit=1&l
imitstart=6> [Hämtad 2013-02-08 15:02] 
12

 Ibid. 
13

Auschwitz-Birkenau museets historia: 
<http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=13>
[Hämtad 2013-02-07 15:07] 
14

 Definition, Auschwitz: <http://www.ne.se/lang/auschwitz>, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-
02-07. 
15

 Livrustkammaren. <http://www.ne.se/lang/livrustkammaren>, Nationalencyklopedin, [hämtad 
2013-05-27, kl.17.18] 
16

 Ibid. 
17

 Livrustkammarens officiella hemsida, historik: <http://livrustkammaren.se/sv/utforska/ett-
museum-blir-till> [hämtad 2013-05-27, kl.17.31.] 
18

 Livrustkammaren. <http://www.ne.se/lang/livrustkammaren>, Nationalencyklopedin, [hämtad 
2013-05-27, kl.17.18] 

http://en.auschwitz.org/h/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=31&limit=1&limitstart=6
http://en.auschwitz.org/h/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=31&limit=1&limitstart=6
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=13
http://livrustkammaren.se/sv/utforska/ett-museum-blir-till
http://livrustkammaren.se/sv/utforska/ett-museum-blir-till
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Nordiska museet.
19

 De mest dyrbara föremålen skickades till Slottet i Stockholm, 

medan fanorna och rustningar placerades i Riddarholmskyrkan. Andra objekt 

skickades till den gamla slottsteatern ”Confidencen” vid Ulriksdals slott.
20

  

Sedan 1978 är Livrustkammaren beläget i Stockholms slott och bildar, tillsammans 

med Skoklosters slott och Hallwylska museet, en statlig myndighet med 

Livrustkammarens chef som överintendent.21 
 

1.2 Problemformulering 

Anledningen till att autenticiteten för utvalda museum kommer att granskas, beror på 

att ett flertal olika författare behandlar ämnet och finner det svårt att placera orden 

autenticitet inom turistrelaterade ämnen. Ning Wang skriver exempelvis om tre olika 

klassificeringar inom autenticitet. Autenticitet kan, enligt Wang, porträttera ett objekt 

som autentiskt iscensatt eller falskt.
22

 Wang skriver även hur autenticiteten bestäms 

efter hur turisten uppfattar och vad turisten har för förväntningar.
23

 Pamela Jerome 

menar å andra sidan att autenticiteten bör vara flexibel och beroende av sin kontext.
24

 

Därför har författarna till denna uppsats valt att välja ut två museer och ta reda på hur 

de utvalda museerna använder sig av bevarande av autenticiteten för att besökaren ska 

få en så trovärdig upplevelse som möjligt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur Auschwitz-Birkenau 

museet samt Livrustkammaren organiseras och drivs gällande bevarandet av 

artefakter. Fokus kommer ligga på hur autenticiteten lyfts fram och hur diverse 

museum vill att besökaren ska ta in upplevelsen.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur väljer Auschwitz-Birkenau museet samt Livrustkammaren att presentera 

sina utställningar och hur upplevs de? 

 Hur påverkas artefakterna av faktorerna: bevarande och autenticitet? 
 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen begränsas till två valda museer. Dessa museer är Auschwitz-Birkenau 

museet samt Livrustkammaren. Sambandet mellan dessa två museer berör bevarandet 

                                                        
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
22

 Ning Wang, (1999), Rethinking authenticity in tourism experience, Annals of Tourism Research, 
vol.26, S.351. 
23

 Wang, S.353. 
24 Pamela Jerome (2008), An Introduction to Authenticity in Preservation, Association for Preservation 
Technology International (APT), APT Bulletin, Vol. 39, No. 2/3, S.2. 
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kring de olika artefakterna som finns kvar i diverse museum samt hur de ser på 

autenticitet och arbetar med det. 

 

 
1.6 Disposition 
 
Först och främst kommer läsaren, i bakgrunden, bli introducerad till de utvalda 

museerna, som i detta fall är Auschwitz-Birkenau museet och Livrustkammaren. 

Därefter kommer problemformuleringen, som förklarar varför det valda ämnet är värt 

att behandlas. Efter problemformuleringen förklaras syftet, denna del förklarar i 

helhet vad uppsatsen kommer handla om. Sedan presenteras de frågeställningar som 

författarna vill fördjupa sig i och få besvarade. Frågeställningarna besvaras med hjälp 

av intervjuer, två fältstudier, två deltagande observationer samt utvald litteratur, 

vetenskapliga artiklar och Internetkällor. Sedan finns det även en avgränsning som 

gör att arbetet blir begränsat till det utvalda området. 

Metoden kommer stå för en utförlig beskrivning om vad resterande uppsats kommer 

att bestå av och handla om. I denna del förklaras de tillvägagångssätt som använts för 

att få fram det betydande materialet för uppsatsen. I detta avsnitt förklaras även varför 

de valda metoderna använts, såsom syftet med fältstudierna, varför författarna valt 

specifika vetenskapliga artiklar och varför den valda litteraturen använts. Här 

presenteras även källkritiken, vad var positivt kontra negativt med de utvalda 

metoderna? 

Nästa avsnitt presenterar teorier samt vetenskapliga artiklar. Vad skriver författare 

och hur används diverse teorier och vetenskapliga artiklar i deras litteratur? 

Empiri-avsnittet förklarar vad författarna har fått ut av intervjuerna, fältstudierna samt 

de deltagande observationerna. 

Nästa del är analysen, där den informationen under empirin kommer analyseras. Här 

kommer även de vetenskapliga artiklarna att komma in och hjälpa till med att se olika 

vinklar och finna olika tankesätt. 

Den sista delen i denna uppsats kommer bestå av resultat och diskussion. Vilka 

slutsatser har författarna kommit fram till utifrån empirin och analysen? Vad har 

undersökningen bidragit med och finns det, efter denna uppsats, tankar till fortsatt 

forskning?  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Denna uppsats har en kvalitativ inriktning eftersom fokus ligger på intervjuer och 

fältstudier samt deltagande observation. Kvalitativ metod beskrivs som 

tolkningsinriktad, den sociala verkligheten blir grunden att utgå från samt hur 

deltagarna i en viss miljö uppfattar just den verkligheten.
25

  Kvantitativ data ses oftast 

som mer objektiv medan kvalitativ data är mer subjektiv. Sedan har vissa företeelser 

mer fenomenologisk kvalitativa eller kvantitativa egenskaper, till exempel kan 

hastighet ses som något som kan kvantifieras medan mer subjektiva företeelser såsom 

upplevelser är svårare.
26

 Uppsatsen utgår från två museer, Auschwitz-Birkenau 

museet och Livrustkammaren.  

I teoriavsnittet har relevanta teorier tagits fram för att hjälpa författarna att få en 

uppfattning av tidigare forskning samt få en helhetsuppfattning av 

undersökningsområdet. Teorierna är även ett verktyg för utformningen av 

intervjufrågorna samt ett underlag för författarna då fältstudien och den deltagande 

observationen gjordes.  

 

2.2 Tillvägagångssätt i avsnitten teori och empiri 

De teorier och modeller som tagits fram i teoriavsnittet berör museum samt bevarande 

och autenticitet. Artiklarna utgör den teoretiska grunden i undersökningen, de var 

underlag för utformningen av intervjufrågorna och planeringen fältstudien. Artiklarna 

är inhämtade från litteratur och databaser för vetenskapliga artiklar. 

Empiriskt material är hämtat från två olika platser, Auschwitz-Birkenau museet i 

Oswiecim, Polen samt Livrustkammaren, Stockholm, Sverige.  

På Auschwitz-Birkenau museet gjordes en intervju med PR-avdelningen om hur de 

ser på museets verksamhet. Vidare gjordes en fältstudie på egen hand på museet samt 

en deltagande observation som gjordes genom en guidad tur på museet, detta för att se 

hur författarna upplevde museet. På Livrustkammaren gjordes en intervju med en 

person från konserveringsavdelningen om hur museet arbetar med bevarande och 

autenticitet. Även här gjordes en fältstudie på egen hand samt en deltagande 

observation genom en guidad tur. 

 

2.3 Etnologisk fältstudie 

Med denna typ av fältstudie innebär begreppet ”etnografi” processen då man samlar 

in och bearbetar materialet man ska använda sig utav till analysen av ”sociala och 

kulturella strukturer och processer”.
27

 Summan av den beskrivningen är alltså att 

insamlingen ska ge svar till frågor som behandlar sociala och kulturella strukturer och 

processer.  

                                                        
25

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011 S.341. 
26

 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 
Studentlitteratur, Lund, 1994 S.19. 
27

 Etnografi. <http://www.ne.se/lang/etnografi/165012>, Nationalencyklopedin, [hämtad 2013-03-07 
15:31] 
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Enligt författaren Lars Kaijser är begreppet fältarbete ett samlat begrepp för olika 

undersökningar som har likheten att de genomförs  

 
i de sociala och fysiska miljöer där den verksamhet eller de aktiviteter som 

en forskare intresserar sig för äger rum.
28

  

 

Denna beskrivning av fältarbete påminner om den kvalitativa metoden då 

observatören/forskaren lägger vikt på de ord som yttras av den grupp han/hon 

observerar.
29

 De vanligaste fältarbetsmetoderna är intervjuer, observationer och 

fotografering samt Internetstudier.
30

  

 

Det finns fyra olika faser som ett fältarbete kan delas in i. Dessa är:
31

  

1. En orienterande inledning: forskaren ska förbereda sig på vad som kommer 

behövas och som kommer svara på hans/hennes forskningsfrågor. Exempelvis 

vilken metod forskaren ska använda sig utav. Vart undersökningen kommer 

utföras är också av betydelse. Vad har forskaren för möjligheter och vad kan 

utföras på den destinationen/orten när han/hon väl kommer dit?
32

  

2. Att ta sig in i fältet: för att få tillgång till den plats forskaren behöver ta sig till 

krävs ett godkännande från någon person innanför området.
33

  

3. Att ordna en vardagstillvaro: inom etnologens vardag finns det två aktiviteter 

som bör fokuseras på. Den ena aktiviteten handlar om att en etnolog ska vara 

delaktig i det område han/hon studerar, alltså att delta, intervjua och 

observera. Den andra aktiviteten handlar om att ge utrymme och tid för att gå 

igenom och renskriva de anteckningarna som förts, smälta sina iakttagelser, 

minnas vad som sagts/hänt och bearbeta intryck. För att uppnå en så lyckad 

studie som möjligt handlar det om att ha samlat ihop så lämpligt material som 

möjligt, inte hur mycket tid etnologen spenderade under studien.
34

 Här finns 

alltså en stark grad av deltagande observation. Då etnologen befinner sig på 

platser, iakttar, samtalar och antecknar.
35

 Alla sinnen såsom syn, hörsel, lukt, 

smak och känsel finns involverade inom observationen.
36

  

4. Att lämna fältet: det är svårt att avgöra hur mycket tid som bör läggas ned 

under ett fältarbete. Tiden beror helt på studiens syfte.
37

  

 

Vidare skriver Lizette Gradén och Lars Kaijser om hur etnologen använder sig av 

fotografi inom sin fältstudie. 

 
Bilderna kan fungera som visuella fältanteckningar och avbilda platser och 

personer, händelser och förlopp, som ett stöd för minnet och en källa för 

etnografiska beskrivningar.
38

  

                                                        
28

 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, S.37. 
29

 Bryman, Alan, S. 40-41. 
30

 Kaijser & Öhlander, S.37. 
31

 Kaijser & Öhlander, S.43. 
32

 Kaijser & Öhlander, S.44. 
33

 Kaijser & Öhlander, S.47. 
34

 Kaijser & Öhlander, S.48. 
35

 Kaijser & Öhlander, S.124. 
36

 Kaijser & Öhlander, S.127. 
37

 Kaijser & Öhlander, S.53. 
38

 Kaijser & Öhlander, S.177. 
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Detta är en väldigt intressant utveckling, från fältanteckningar via papper och penna 

till att kunna använda sig av dagens teknologi inom den etnologiska fältstudien. 
 

2.4 Intervju 

Till skillnad från kvantitativa metoder tenderar kvalitativa metoder att vara mindre 

strukturerade då forskarens mål handlar om att få fram intervjuobjektens egna 

uppfattningar och perspektiv. Avsaknaden på struktur handlar också om att låta den 

intervjuade röra sig i riktningar som denne anser vara viktiga och relevanta, detta ses 

som en störning i kvantitativa intervjuer. Forskaren är inte heller bunden till att följa 

ett frågeformulär punkt till pricka, utan kan ställa nya följdfrågor beroende på svaret 

de får. Detta betyder att kvalitativa intervjuer är flexibla och kan ändra 

riktning/tyngdpunkt beroende på den intervjuades svar.
39

 

Intervjuerna i denna undersökning skedde under semistrukturerade former, det vill 

säga att författarna hade en lista på öppna frågor/beröringspunkter som ska tas upp så 

den intervjuade fick frihet att svara och även lägga till följdfrågor.
40

 

Vad gäller de etiska riktlinjerna, med hänsyn tagen till uppsatsens val intervjuform, 

är bland fyra osäkerhetsområden, ett informerat samtycke särskilt viktigt.
41

 Det kan 

komma i form av att informera informanten om syftet bakom intervjun och 

tillvägagångssättet. Särskilt viktigt är det i institutionella miljöer där överordnade får 

ställa sig för eller emot att dess underordnade deltar i intervjuer som kan läcka 

verksamhetshemligheter eller dylikt.
42

 Intervjupersonerna i uppsatsen informerades i 

förhand om vilka författarna var, vad uppsatsen gick ut på, varför just de skulle 

intervjuas samt vilka frågor som skulle ställas. Detta gjordes för att 

intervjupersonerna skulle få en uppfattning av vad författarna ville ha ut av intervjun 

samt att de inte skulle känna sig förda bakom ljuset. 
Författare ska i största mån eftersträva en vetenskapligt hög kvalitet på det 

insamlade intervjumaterialet och därmed låta det valideras flertalet gånger och valet 

av tillvägagångssätt ska vara tydligt presenterat.
43

 

 
2.5 Tillvägagångssätt av analys  

Medan det finns en standard för hur man ska presentera sin kvantitativa analys, finns 

det ingen riktig motsvarighet hos presentation av kvalitativ analys. Starrin föreslår att 

forskaren i en kvalitativ analys börjar med att beskriva helheten för att sedan närma 

sig de delar som den består av.
44

 Detta görs i uppsatsen genom att först diskutera 

begreppen museiverksamhet, bevarande och autenticitet för att gå vidare och 

applicera dem på Auschwitz-Birkenau museet och Livrustkammaren.  

                                                        
39

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, S.413. 
40

 Bryman, S.415. 
41

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2009 S.84. 
42

 Kvale & Brinkmann, S.87. 
43

 Kvale & Brinkmann, S.91. 
44

 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 
Studentlitteratur, Lund, 1994 S.29. 
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Processen för kvalitativ analys går ut på kodning, tematisering och summering.
45

  

Uppsatsen har ett kvalitativt tillvägagångssätt och vi kommer därmed använda oss av 

en kvalitativ analys där vi börjar med att koda det insamlade materialet från intervjun, 

fältstudien och den deltagande observationen genom att identifiera skillnader och 

likheter. Detta innefattar bland annat att sålla bland svaren i intervjun. I 

tematiseringen sorteras materialet sedan i grupperna museiverksamhet, Bevarande 

samt Autenticitet. Sista steget innebär att dra slutsatser av materialet, teori och empiri 

ställs mot varandra och resultaten granskas och förklaras. 

 

2.6 Urval 

2.6.1 Val av museum 

Författarna har valt att skriva om Auschwitz-Birkenau museet och Livrustkammaren. 

Anledningen till varför dessa museer valts beror på att författarna ville fokusera på 

just autenticitet. Vi valde Auschwitz-Birkenau museet eftersom bevarande av 

artefakternas autenticitet är en de viktigaste faktorerna för dess verksamhet.  För att 

finna en svensk motsvarighet till Auschwitz-Birkenaus bevarande av artefakter valdes 

Livrustkammaren, som också behöver använda sig av olika processer av bevarande 

för att kunna behålla de gamla kläder och objekt i ett så bra skick som möjligt. Att till 

exempel Naturhistoriska Riksmuseet inte valdes handlar om att vi ville vända oss till 

ett museum där bevarande och autenticitet stod i centrum. Naturhistoriska 

Riksmuseets utställning har som syfte att skapa kunskapsuppbyggnad samt 

kunskapsspridning, till exempel utställningen om människokroppen som har som 

syfte att låta besökare utforska och lära sig om sin kropp och sina sinnen.
46

 Ett 

utställningsobjekt är till exempel en rekonstruktion av en tidig människoart.
47

 Att 

Vasamuseet inte valdes handlar om att vi ville få en djupare förståelse för hur 

artefakter såsom kläder och vapen bevaras. Vasamuseet har inte lika mycket kläder 

som livrustkammaren har. 

 

2.6.2 Pawel Sawicki  
Första steget i intervjun var att skicka mail till museidirektören, 

utvecklingsavdelningen samt PR-avdelningen med inbjudan till en intervju. Först 

förklarades vilka författarna var, vad de gjorde och varför avdelningen blivit 

kontaktad för intervju, sist formulerades en inbjudan till en intervju på plats. PR-

avdelningen hörde av sig och svarade ja medan de andra inte svarade. Vidare 

formulerades frågor genom att lista ett antal punkter som skulle tas upp under 

intervjun. Det semistrukturerade upplägget lämnade rum för att låta både intervjuarna 

och den intervjuade att ändra riktning eller beröra andra punkter eller tankar som dök 

upp under intervjuns gång. Anledningen till att vi inte utförde en ostrukturerad 

intervju var för att vi hade specifika frågor som vi ville ha besvarade. En längre 

intervju med Pawel Sawicki ägde rum den 1:a mars 2013 i Auschwitz-Birkenau-

Museets PR-avdelning.  
 

                                                        
45

 Hjerm, Mikael & Lindgren, Simon, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys,1. uppl., Gleerup, 
Malmö, 2010 S.87. 
46 http://www.nrm.se/ommuseet.53.html [hämtat 2013-08-12 14:34] 
47 http://www.nrm.se/besokmuseet/utstallningar/denmanskligaresan.5713.html [hämtat 2013-08-12 
14:35] 

http://www.nrm.se/ommuseet.53.html
http://www.nrm.se/besokmuseet/utstallningar/denmanskligaresan.5713.html


 

13 

2.6.3 Johanna Nilsson 
Det första steget för att få en intervju med Livrustkammaren var att sända ett mail till 

olika avdelningar som biblioteket (samlingar), pressinformation (marknadsföring), 

registrator (allmänna frågor) samt konserveringsavdelningen. Även i detta fall började 

författarna med att presentera vilka de var samt för vilket ändamål de ville göra 

intervjun, sedan gjordes en inbjudan till antingen, mail-, telefon eller intervju på plats.  

Johanna Nilsson, textilkonservator på Livrustkammaren, tackade ja till en intervju den 

29 maj kl.15.00. Frågorna liknar de frågor som ställdes till Pawel Sawicki på 

Auschwitz-Birkenau museet, men handlar endast om bevarande, konservering och 

autenticitet. På Nilssons begäran skickades frågorna på förhand till henne. 

 

2.7 Källkritik 

2.7.1 Litteratur 
Litteraturen som använts i denna undersökning är, förutom de i metodavsnittet, från 

90-talet och framåt. Dels för att få så ny och färsk forskning som möjligt, men även 

också för att forskning om dark tourism är relativt nytt. Vi har använt oss av böcker 

från enskilda författare och antologier. Vi har använt oss av en bok som många 

forskare har refererat till, boken heter “Dark Tourism” och är skriven av J. Lennon 

och M. Foley. Vi använde boken för att få en grund för att förstå begreppet dark 

tourism. En annan bok som använts mycket i uppsatsen är “Dark Tourism and Place 

Identity” som är en antologi om dark tourism med olika författare/forskares artiklar 

om dark tourism, detta gav oss många olika perspektiv på begreppet. Vad som kan bli 

svagt är att vi inte använt oss av tillräckligt stor variation av litteratur, men detta anser 

vi vägas upp med de olika forskningsartiklarna som vi hittat på de olika 

Internetdatabaserna.  

 

2.7.2 Internet och databaser 
De forskningsartiklar som letats fram har främst kommit från Science Direct 

(http://www.sciencedirect.com/), DiVA (http://www.diva-portal.org/), Jstor 

(http://www.jstor.org/) och Cabi (http://www.cabi.org/leisuretourism/) som alla är 

databaser för vetenskapliga texter och innehåller artiklar, journaler, antologier och 

böcker mm. De internetkällor som användes var i första hand Britannica och 

Auschwitz-Birkenau museets hemsida. Eftersom det är svårt att veta vad som är sant 

på Internet valde vi att begränsa Internetkällorna. Viktigt att tänka på när man arbetar 

med Internetkällor är att se till så att källorna är uppdaterade och inte flera år gamla 

samt att de är relevanta och att själva sidorna är trovärdiga. Britannica (ett 

uppslagsverk på engelska) och Auschwitz-Birkenau museets hemsida är två källor 

som verkar mest relevanta för vår undersökning.  

 

2.7.3 Intervju 
Uppsatsens tyngd ligger främst på två intervjuer, en med Pawel Sawicki på 

Auschwitz-Birkenau museums PR-avdelning och en annan med Johanna Nilsson på 

konserveringsavdelningen på Livrustkammaren. Att endast ha en intervju per museum 

är en svaghet eftersom vi endast får ett enda perspektiv. Att vi dessutom intervjuade 

en person från PR-avdelningen kan ifrågasättas, bland annat varför Auschwitz-

Birkenau museet ens har en sådan avdelning. Vårt drömscenario hade varit att få en 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.diva-portal.org/
http://www.jstor.org/
http://www.cabi.org/leisuretourism/
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intervju med museidirektören men vi kopplades vidare till PR-avdelningen, så vi får 

ha detta i åtanke samt ha ett kritiskt förhållningssätt till den information vi fått när vi 

skriver uppsatsen. Hade vi fått intervjua museidirektören eller någon från 

bevarandeavdelningen hade vi kanske fått ett annat slutresultat med tanke på att PR-

avdelningen arbetar med att framhäva det positiva med museiverksamheten och allt 

kring detta. Vi får därför räkna med att en del negativ information inte kommer ges ut. 

Dock kan det ifrågasättas huruvida PR-avdelningen skulle ge bättre eller annorlunda 

information än museidirektören. Både museidirektören och PR-avdelningen vill 

förmedla en specifik bild av museet och skulle därför ge liknande eller exakt likadan 

information. Något författarna funderat över är frågan om vilka svar författarna skulle 

fått ifall de fått en intervju med en person som arbetar på avdelningen för bevarande. 

Då skulle författarna möjligtvis fått en bättre eller djupare bild av hur exakt 

Auschwitz-Birkenau museet arbetar med bevarandet av de olika artefakterna. Men då 

bevarandet är en så viktig del för museet förväntar sig författarna att PR-avdelningen 

besitter tillräckligt med kunskap om just detta ämne. 

I fallet med Livrustkammarens lyckades författarna få en intervju med Johanna 

Nilsson som arbetar som textilkonservator. Denna möjlighet anses vara positiv då 

uppsatsen berör just bevarande och autenticitet. Detta ger en djupare och mer 

detaljerad bild av hur Livrustkammaren arbetar med frågan. Dock ville författarna 

även ha en intervju med en intendent eftersom denne förmodligen vet mer om 

Livrustkammaren i allmänhet.  Genom att intervjua Johanna Nilsson får vi en djupare 

inblick gällande hur konserveringsavdelningen arbetar med bevarande men vi får inte 

någon övergripande bild av hur museet arbetar med bevarandet. 

 

2.7.4 Deltagande observation/fältstudie 
Hur resultatet vid en deltagande studie blir handlar om personen som gör 

observationen. Man kan få olika resultat beroende på vem man är som person; vilken 

bakgrund man har, vilket humör man är på, vilka förväntningar man har, vad man 

uppfattar, vad man lägger vikt på osv. En person kan ha väldigt höga förväntningar 

och direkt bli besviken på platsen, medan en annan utan förväntningar blir positivt 

överraskad. Det är viktigt att vara så objektiv som möjligt vid en deltagande 

observation/fältstudie för att få så relevant information till undersökningen som 

möjligt, men att vara objektiv innebär per automatik inte att relevant information 

kommer fram. Problemet är att man aldrig kan komma ifrån att vara subjektiv 

eftersom en deltagande studie handlar om hur man uppfattar och upplever något. Vi 

hade fördelen med att vara tre personer som gjorde undersökningarna tillsammans och 

kunde samla våra intryck efteråt för att skriva om undersökningen. Vi gick dessutom 

dit med uppsatsen i bakhuvudet, så vi var extra uppmärksamma på allt, kanske till och 

med för mycket irrelevanta saker som vanliga besökare inte ens tänker på eller bryr 

sig om. 
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3. Teori 

3.1 Museum 

3.1.1 Museiverksamheten 
Ett museums verksamhet kan delas in i två kategorier; det som handlar om museet 

som organisation (administration, personal och ledning mm) samt det som har med 

själva utställningen att göra (samling och utställning, bevarande och katalogisering 

mm).  Olika museer har olika särdrag och denna artikel kommer fokusera på 

historiska museer som inriktar sig på specifika händelser.
48

 

Det finns inget direkt konsekvent mönster för hur administrationen ser ut på olika 

museer eftersom det är en stor variation på dem och deras utställningar. Utifrån det 

styrande organet av museets verksamhet skapas policys för museet, och det 

tillhandahåller och kontrollerar de resurser som upprätthåller dem. I de flesta fall är de 

administrerade antingen privat eller offentligt och graden av statens kontroll på 

museerna varierar från land till land. Beroende på detta varierar varifrån museernas 

kapital kommer, men vanligtvis kommer den största delen av kapitalet från antingen 

kommunen, regeringen eller staten. Museet har låg flexibilitet med dessa pengar 

eftersom de kommer med kommunen, regeringen eller statens regleringar och policys. 

Museerna måste även ”tävla” med andra institutioner såsom, utbildning, försvar, 

sjukvård med mera och får därmed en låg prioritet. Utöver statligt bidrag kan museer 

få in pengar genom insamlingar och sponsorer, i de flesta fall handlar det om en 

specifik del såsom projekt eller utveckling av en viss avdelning. Finansieringen kan 

även komma från museets egna inkomster i form av biljettintäkter, parkeringsavgifter, 

donationer och försäljning med mera.
49

 

Museet har olika avdelningar som har hand om olika delar, till exempel specialister 

som arbetar för att bevara museets samling, vetenskapsmän som arbetar för att 

dokumentera samlingen, specialister inom museets inriktning med mera. Museers 

huvudansvar handlar om att bibehålla sin samling och göra allt i deras makt för att 

bevara och sakta ner tidens påverkan på artefakterna. Vissa är så bräckliga redan när 

de hittas och behöver därmed omedelbar behandling för att stabilisera dem. Objekten i 

ett museums samling undergår förr eller senare kemiska eller strukturella förändringar 

för att bevara dem som de är. Bevarande i detta fall innefattar då behandling och, om 

möjligt och accepterat, återställande av objektet till hur det var förr, till exempel att en 

raserad mur byggs upp igen.
50

 

Vid sidan av arbetet med att bevara arbetar museer även med att dokumentera alla 

artefakter som finns i samlingen. Det viktigaste med dokumentationen är att 

tillhandahålla en förteckning av informationen som är associerad med varje objekt, 

detta i syfte för bland annat forskning. Dokumentationen bör ge en så detaljerad 

beskrivning av och information om varje objekt.
51

 

Bortsett från avdelningarna som är inriktade på museets samling finns även en grupp 

specialister som är inriktade på besökarna, dessa arbetar med utbildning, 

kommunikation, tolkning, marknadsföring, drift, administration och säkerhet med 

                                                        
48

 Operation of Museum i Britannica: 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/398828/operation-of-museum>[Hämtad 2013-02-05 
13:17] 
49

 Ibid. 
50

 Ibid. 
51
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mera. Museerna har designers, utbildningsspecialister och sociologer till hands för att 

förbättra utställningens utseende för att artefakterna på bästa sätt ska kunna 

kommunicera med besökarna och ge förståelse. Det viktigaste är att inte påverka 

artefakterna på ett negativt sätt, så ljussättning, placering, temperatur bör vara 

lämpligt. Sedan finns det även olika kanaler att kommunicera genom, bland annat 

ljud, film och interaktiva delar.
52

 

I slutändan handlar museets verksamhet alltså om att visa upp en samling i en 

utställning för att ge kunskap och skapa mening för besökare, utan att äventyra 

utställningsobjektens skick.
53

 

 

3.1.2 Memory, Distortion, and History in the Museum 

Susan A. Crane inleder sin artikel med att förklara att hon ofta tittar igenom ett 

museums gästbok. Då hon besökte Anthropology at the University of British 

Columbia och läste igenom museets gästbok var denna full med klagomål, 

exempelvis att en besökare inte lärt sig något från utställningarna, endast blivit mer 

förvirrad. Crane anser att en besökare har rätt att anse sig bli utbildade medan de 

besöker museet. Crane ställer sig frågan "vilken effekt ger förvrängningen av intaget 

av informationen på historieupplevelsen, av kunskap om det förflutna och dess 

effekter på det nutida, för besökaren i museet? Hon fortsätter att det handlar om 

museets trovärdighet som en minnesinstitution.
54

 Det är inte meningen att museum 

ska ljuga för besökare, om det händer ses handlingen som ett brott mot 

trovärdigheten.
55

 

Minnen inom ett museum fungerar på olika nivåer; som en källa och en produkt i 

ständiga steg inom flödet, minnet är inte mer statiskt i det fasta utrymmet på ett 

museum än det är i det bördigaste djupet av våra hjärnor.
56

 
 

3.1.3 Performing the Museum  
Denna artikel, som är skriven av Charles R. Garoian, handlar om förhållandet mellan 

ett museum och dess besökare - som en dialogisk process som skapar ett spelrum 

mellan offentliga berättelser om museet och privata berättelser av besökarna. Museet 

är konstruerat som en pedagogisk plats som hanterar sociala och historiska situationer 

genom dialoger med besökaren via besökarens minnen och kulturella bakgrund. I 

artikeln presenteras fem pedagogiska strategier för att visa hur ett museum arbetar på 

ett pedagogiskt vis med sina besökare; uppfattningen om presentationen (performing 

perception), självbiografier (autobiography), museets kultur (museum culture), 

tvärvetenskaplighet (interdisciplinarity) och institutionens genomförande (performing 

the institution).
57

 

Museet som ett presenterande område skapar många frågor enligt Garoian. 

Exempelvis "vilken relation finns mellan museet, de kulturella artefakterna och dess 

                                                        
52

Operation of Museum i Britannica:   
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/398828/operation-of-museum [Hämtad 2013-02-05 
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presentation? Vem är det som står för presentationen av museet? Vems minnen och 

kulturella historia blir presenterad?".
58

 Genom att presentera museets påståenden om 

brister i antaganden om konstverk är bortom kritik. Medan konstverken är 

konserverade, bevarade och säkrade för framtiden presenterar konstverken en dialog 

med historien; så att människor kan ta del av, granska och kritisera kulturella koder. 

Bevarade konstverk kan också skapa möjligheter för människor att föreställa sig och 

skapa nya kulturella myter, nya sätt att ställa ut konstverk och hur besökaren tolkar 

dessa.
59

 En presentation av ett museum är alltså en dialogisk process mellan museet 

och besökaren. För att uppnå en dynamisk relation mellan dessa två parter krävs en 

öppen, risktagande pedagogik från museets sida, en pedagogik som gör att besökare 

relaterar historia till sig själv.
60

 

 

3.1.4 Running a museum  
International Council of Museum (ICOM) är en organisation och nätverk skapat 1946 

av och för museiexperter världen över. Organisationen har ca 30 000 medlemmar och 

experter som representerar det internationella museisällskapet.
61

 Tillsammans med 

UNESCO har de har skapat riktlinjer och standarder som museum bör förhålla sig till 

vad gäller dess verksamhet. Utställningarna har även egna regler och principer. Det 

finns olika typer av utställningar, där de permanenta (bas) är förväntade att bestå i ca 

10-15 år. Ur ett designperspektiv bör sådana permanenta utställningar utformas för att 

inte snabbt bli ålderdomliga och tråkiga för besökare samtidigt som de använder 

material som varar länge.
62

 

De tillfälliga utställningarna är uppdelade i tre kategorier, korta (1-3 månader), 

medium (3-6 månader) samt långa (obestämd tid). Till skillnad från de permanenta 

behöver tillfälliga utställningar inte följa museets basutställning och handling, och de 

erbjuder besökarna att se något nytt om en specifik händelse eller epok. Ur 

designperspektiv kan de tillfälliga utställningarna även använda mer samtida och 

innovativa material och presentationsmetoder.
63

 

Själva utställningen har som syfte att skapa en reaktion hos betraktaren, vare sig det 

är intresse, sorg eller att känna sig stött. En artefakt i sig måste inte vara betydelsefull, 

men dess kontext och historia gör att den blir det. För att hjälpa de enskilda 

artefakterna att kommunicera med betraktaren tar museerna hjälp av intendenter, 

undervisare och designers för att tolka dem så att en så stor grupp som möjligt ska 

kunna förstå och uppskatta artefakterna. Själva processen för utformandet av 

utställningar går till genom att en grupp av intendenter och konservatorer 

brainstormar och kommer fram med förslag, sedan görs det efterforskningar om exakt 

vad som kan och ska ställas ut och sist tolkas de valda artefakterna och kunskap och 

information för att nå ut till en så stor publik som möjligt. Vid tolkningsprocessen 
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kommer även psykologi och semiotik in i bilden, de påverkar var artefakterna 

placeras i relation till varandra, färger i omgivningen och etiketter som används mm.
64

 

 

3.2 Bevarande och Autenticitet 

3.2.1 An Introduction to Authenticity in Preservation 
Artikeln talar om olika sätt att bevara autenticitet samt att definitionen av autenticitet 

bör vara flexibel. The Venice Charter (kommitté som tillhandahåller principer ämnade 

att vägleda vid bevarandet av historiska byggnader) menar att rekonstruktion av 

kulturellt betydelsefulla monument med främst nya material inte är tillåtlig, utan 

rekonstruktion bör endast ske genom återuppbyggnad med originaldelar eller med så 

likt material och sätt som möjligt.
65

  

Författaren tar upp exempel som går i linje med denna definition, bland annat Japan, 

där de har många tempel av trämaterial.  För att bevara templen byter man 

systematiskt ut trasigt eller förfallet material mot nytt material som är tillverkat enligt 

den ursprungliga tekniken.
66

  

Det senaste rekonstruktionsarbetet på Guggenheim museet på Manhattan handlade 

om att avlägsna 11 lager målarfärg för att visa, fastställa och reparera originalfasaden. 

Under detta arbete har det uppkommit två olika synsätt på hur fasadfärgen bör vara, 

den ena menar att detta är tillfället att återgå till originalfärgen, medan andra menar att 

museet är en levande enhet som har utvecklats över tid och att museet är en 

manifestation av detta.
67

 

Fantoft Stavekyrkan i Norge brändes ner till grunden av satanister, men 

återuppbyggdes och skulle kunna ses som äkta och autentiskt genom själva minnet.
68

 

Denna artikel visar hur autenticitet som begrepp bör anpassas efter den kontext som 

den befinner sig i samt att den kan komma att skiftas över tid.
69

  

 

3.2.2 Conservation 
Theodor Sieg förklarar olika synsätt på bevarande genom tiderna. Under 1800 talet 

ansågs det till exempel vara tillåtet att restaurera tavlor och konst genom att göra dem 

”fullständiga”, dvs att man bland annat fyllde i med färg, målade om eller 

återuppbyggde de ställen på verken som förfallit. Verken njöts alltså av dekorativa 

syften. Med Romantiken kom ett nytt koncept som värderade gammal konst mycket 

högre, mer värdefullt samt viktigt. I och med detta förändrades även marknaden som 

sålde konst genom manipulerande av originalverk för att passa det köparen ville ha. 

Detta skedde till priset av originalverket. Delacroix, en fransk målare, menade att 

”varje låtsad återställande eller renovering av ett verk var hundra gånger mer 

beklaglig än den tidens tand gjorde mot verken då det inte ger oss ett återställt verk 

utan ett annat verk.”
70

 I och med det nya synsättet på bevarande uppkom ett nytt 
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behov av produkter och metoder för att bevara verken som de var, utan att förnya 

dem.
71

 

Museum kan arbeta på olika sätt med bevarande, antingen genom att ge 

konserveringsuppdrag till människor utanför museet eller ha en egen avdelning i 

verksamheten som arbetar med bevarande och konservering.
72

 I exemplet 

Philadelphia Museum of Art hade museet en egen avdelning för bevarande och olika 

avdelningar inom själva avdelningen som alla leddes av intendenter. Intendenternas 

jobb gick ut på att se till att verken inom respektive avdelning var korrekt 

identifierade samt utställda i museet på lämpligt sätt för att inte skadas. 

Avdelningarna arbetade med att bevara verken genom olika bevarandeprocesser under 

ledning av intendenterna. Det kan till exempel handla om att identifiera vilken slags 

färg som använts för ett verk, datera det eller bestämma den lämpligaste metoden att 

använda för att bevara och konservera verk.
73

 

Dagens teknik har förbättrat och underlättat konservatorernas arbete. Exempel på 

detta är genom till exempel förbättrade limsorter, instrument och elektroniska 

mätapparater mm. Mätsensorer kan exempelvis hjälpa till att hitta den mest optimala 

temperaturen att förvara verken i. Det har även tillkommit förbättrad teknik vad gäller 

datering och analys av verken och dess komponenter.
74

  

 

3.2.3 Authenticity in Restoration Principles and Practices 

Författaren till denna artikel heter Jukka Jokilehto. Jokilehto skriver att UNESCO år 

1972 skapade "List of World Cultural Heritage". Listan inkluderar monument, 

byggnader och marker "vilka har utmärkande universellt värde utifrån ett historiskt, 

konstnärligt eller vetenskapligt perspektiv."
75

 

Jokilehto skriver att tid är en väldigt viktig faktor då det gäller historiska objekt. Ett 

oxidskikt som tillkommer på objektet med dess stigande ålder är inte smuts utan en 

permanent förändring på objektets yta, som ett resultat av väder och den åldrande 

processen. När det gäller rengöring av historiska objekt krävs det en särskild respekt 

eftersom denna yta faktiskt tillhör objektet och alltså inte är smuts. Om man rengjorde 

objektet skulle detta innebära att man förlorade det artistiska samt historiska värdet.
76

  

En byggnad, sett som ett konstverk, kan uppfattas som en helhet och en potentiell 

enhet. Exempelvis en vacker detalj på Taj-Mahal, detaljen anses inte vara ett enskilt 

konstverk utan en tillhörande del till byggnaden. Arbete rörande bevarandet borde, 

enligt Jokilehto, sikta på att bevara autenticiteten och hela byggnadens helhet.
77

 
 

3.2.4 Rethinking authenticity in tourism experience 

Ning Wang söker att i denna artikel definiera begreppet autenticitet inom turismen. 

Wang menar att autenticitet ursprungligen är ett begrepp inom museei-sfären som på 

senare tid utvecklades till ett erkänt begrepp inom turismen.
78
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Baserat på hur detta begrepp kom till turismen förklarar Wang att det finns tre olika 

klassificeringar inom autenticiteten – objektiv, konstruktiv samt existentialism. T.ex. 

har den objektiva autenticiteten en stark koppling med hur autenticiteten inom ett 

museum är, utställningsartefakter kan vara ”falska”, eller som Wang citerar 

MacCannell, ”autentiskt iscensatta”.
79

 Sedan talar Wang om hur autenticitet i sig kan 

tendera att vara en individuell uppfattning och är olika från person till person baserat 

på deras stereotypiserande uppfattning, förväntningar, tycken, tro m.m.
80

  

Avslutningsvis använder sig Wang av ett till citat, taget ifrån E. Bruner,: ”… 

Problemet är att det inte finns någon absolut ursprungskälla, inget förblir statiskt; utan 

förändringen är konstant.”
81

  
 

3.2.5 Three Examples of Textile Conservation in the Victoria and Albert Museum 
Författaren förklarar tre olika metoder för att bevara textil vid Victoria and Albert 

museet i London, Storbritannien. Processen för bevarande ser annorlunda ut beroende 

på skick, form och färg.
82

 Verktygen som använda är bland annat tvättbord, strykjärn, 

skalpeller, pincetter, borstar, saxar, palettkniv, tyngder, nål tråd och fingerborg.
83

 

Det första fallet är för att behandla platta och sköra tyger.
84

 Det andra fallet var för 

stolar och andra artefakter där tygerna satt fast i något annat. Även om de var 

smutsiga och behövde rengöras togs de inte bort från det de sitter fast i, i detta fall 

stolens träram, så allt arbete gjordes med tyget fast i stolen.
85

 Det sista fallet är en 

broderad bild där tidigare försök till bevarande, genom att limma bilden på ett 

stödjande linnetyg med snickarlim, börjat ruttna där limmet applicerats.
86

 

Till dessa olika fall användes liknande behandlingar såsom rengöring, impregnering 

och extra förstärkning med stödjande underlag. Skillnaden låg i olika starka lösningar 

som användes för att rengöra, impregnera och förstärka. Vissa gånger var 

konservatorerna även tvungna att försöka sig fram till vilken lösning som passade 

bäst. Processen för att bevara tyger är alltså ingen standardiserad process, utan 

handlar om att lösa problem som dyker upp under processens gång genom 

improvisera inom de ramar som finns. Vad konservatorerna måste förhålla sig till är 

att metoden är säker att använda, permanent, historiskt och estetiskt acceptabelt.
87

 
 

3.2.6 The Presentation and Preservation of Historical Objects Made of Paper in 
Auschwitz-Birkenau Stade Museum in Oświęcim 
Författaren till denna artikel heter Beate Kozub. Kozub börjar med att förklara att det 

var fångarna från Auschwitz-Birkenau som ville omvandla lägret till ett museum.
88
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Den samlingen som fanns kvar att bevara bestod av dokument som skapats av 

lägrets tidigare administration, fotografier av fångar och även fångarnas egna 

vittnesbeskrivningar. Dessa samlingar finns bevarade i arkivavdelningen i Block 24 

inne i Auschwitz. Samlingen består även av fångarnas personliga ägodelar samt 

anläggningarna inom lägret inklusive delar av gaskamrarna och krematorierna. Även 

konst tillhör dessa samlingar, konst skapad av fångar både under och efter kriget. 

Konsten förvaras i samlingsavdelningen i Block 25. En del artefakter från 

samlingarna finns i utställningar inom museet.
89

 Vidare skriver Kozub att bevarandet 

av skor, glasögon, proteser och resväskor har en stark emotionell påverkan på 

människor som besöker utställningarna.
90

 Kozub beskriver även processen hur 

exempelvis skor från kriget kan bevaras och hålla ihop mycket längre än skorna 

kunde gjort om museet endast lämnat skon i dess ursprungliga skick.
91

 

Som slutsats ifrågasätter Kozub artefakterna autenticitet då man i processen av 

bevarandet behöver putsa och ändra lager på skon.
92

 

 

3.2.7 Codes of Ethic 

I International Council of Museums Codes of Ethic for Museum tas det upp principer 

och regelverk för bevarande. Ämnen som tas upp är bland annat bevarande, vård av 

samling samt utställning.
93

 Medlemmar av ICOM förväntas följa dessa riktlinjer och 

standards.
94

 Principer och riktlinjer för vård och bevarande av artefakter finns i 

uppdelade i olika punkter, bland annat bör museum etablera och arbeta utifrån policys 

som ser till att artefakter i samlingen är tillgängliga för nuvarande användning och 

även tillgängliga för framtida generationer.
95

 

Dokumentation av varje objekt ska ske, vilket ska inkludera beskrivning av varje 

artefakt, dess förbindelser, ursprung, skick, behandling samt nuvarande plats. Det bör 

även finnas policys för hur artefakterna ska skyddas vid katastrofer. Huvudsakligen 

ska museet bevara artefakterna genom att skapa och bibehålla en skyddande 

omgivning i utställning, magasin och transport. I detta ingår det att övervaka 

artefakterna och fastställa när en artefakt kan komma att behöva konserveras och 

bevaras.
96

 Konserveringen bör även vara så reversibel som möjligt.
97
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4. Empiri 

4.1 Auschwitz 

4.1.1 Fältstudie 

Den 1 februari 2013 åkte författarna från hotellet i Krakow till Auschwitz med buss. 

Turen tog cirka 1.5 timme och bussen anlände direkt utanför området där museet låg. 

Något som författarna direkt uppfattade utanför museet var att det fanns bofasta runt 

omkring. Författarna gick in genom dörren där det stod entrance och gick vidare in. 

Det var fullt med människor och därför rätt så svårt att förstå vad författarna 

förväntades ta vägen. Efter en liten stund hittades informationen och författarna blev 

då visade till det hus där intervjun med den person som författarna haft mailkontakt 

med från PR-avdelningen skulle genomföras.  

Med cirka en timme kvar till mötet bestämde författarna sig för att själva vandra 

omkring inne i koncentrationslägret för att skapa sig ett första intryck och även se hur 

mycket en besökare som kom till museet ensam skulle få ut av ett individuellt besök. 

Författarna gick in genom grindarna med texten ”Arbeit macht frei” det fanns stora 

svarta informationsskyltar på diverse utvalda ställen där det, med vit text, stod vad 

som hade hänt på just den utvalda platsen. Runt omkring författarna gick grupper med 

sina guider som förklarade vad som hade hänt på dessa platser, fast på ett mer 

utförligt sätt. Att följa med guiden var något författarna inte kände var lämplig utan de 

gick istället till andra platser än grupperna. Författarna kände, genom det individuella 

besöket, att de inte fick ut särskilt mycket av att vandra omkring inuti museet 

individuellt utan de skulle mycket hellre haft en guide med sig. När författarna 

besökte barackerna, vandrade omkring ute mellan barackerna kände de att de inte 

riktigt fick ett helhetsperspektiv på området. De visste inte vilken barack de skulle gå 

in i och vad vissa platser egentligen hade för betydelse. Förvisso fanns dessa 

informationsskyltar men utan skyltarna hade författarna känt sig ännu mer vilsna än 

de redan kände sig. Fältstudien slutade med att de letade efter block 11 men gav upp 

då de inte fann blocket. Istället gick de till baracken där mötet skulle hållas och 

fältstudien avslutades.  

 

4.1.2 Intervju med Pawel Sawicki 
Fråga: Vad är det ni som museum vill ge besökaren? 

Svar: Först vill jag förklara att Auschwitz-Birkenau bör benämnas som Auschwitz-

Birkenau Memorial and Museum med anledning att vi inte är bekväma då vi betraktas 

som enbart ett museum, med hänsyn taget till de hemskheter som ägt rum på denna 

plats. Att ses som en minnesplats finner vi mer passande, dock är inte det heller 

ultimat eftersom besökare ska både kunna hedra/sörja de bortgångna på samma gång 

som kunskap om det som hände på denna plats ska spridas. 

 

Fråga: Hur arbetar ni med artefakterna? Väljer ni ut specifika artefakter att 

restaurera eller genomgår allting restaurering? 

Svar: Vi strävar efter att låta artefakterna hålla en hög nivå av autenticitet. Alla 

artefakterna genomgår någon form av restaurering, vissa mer än andra. För att ge ett 

exempel på hur detta går till kan jag snabbt berätta att bland annat skorna plockas isär, 

putsas till, sätts åter ihop och ställs ut igen. Skulle en restaurering genomföras blir det 
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för att skorna ska återställas till sitt ursprungliga skick. Men vi tillåter inte att skorna 

restaureras till en grad som skulle kunna påminna om den ifrån en affär för att även 

om det vore möjligt, är det inte vad vi eftersträvar. Något som inte bevaras på samma 

vis är håret som hade rakats av offren, men vi låter det inte ruttna utan omtanke. Håret 

är placerat i en skonsam miljö där temperatur, ljus och fuktighet är kontrollerat. 

 

Fråga: Hur tar den vardagliga besökaren till sig museets utställning? 

Svar: Den vardagliga besökaren, under låg- som högsäsong råds att ta en guidad 

grupptur för att på detta vis få ut så mycket som möjligt, men det är heller inte 

förbjudet att gå runt på egen hand. De besökare som väljer att vandra runt på egen 

hand brukar ofta ha kort med tid att spendera på museet. Audioguider är heller inte ett 

alternativ. Skälet är att den information som besökaren tar till sig, visuellt som via de 

uppställda informationsskyltarna, emellanåt kan kännas tung och påverka besökare 

emotionellt, varför en guide som har bra förståelse för människor kan göra dessa 

tyngre perioder mer lättsamma. 

 

Fråga: På bland annat er officiella hemsida står det att ni har en fond, kan du 

berätta mer om den? 

Svar: Fonden heter Auschwitz-Birkenau foundation och har som mål att under en 25-

årig period insamla cirka 120 miljoner euro vars huvudsakliga användningsområde är 

restaurerandet av Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum. Fonden kom till efter 

det att ett antal restaureringsprojekt (t.ex. utav baracker) som pågått under 90-talet 

visat att pengar ifrån ett fåtal länder inte är tillräckligt och att de bidragande länderna 

inte kan upprätthålla detta. Vad som gör fonden annorlunda är att de pengar som 

ackumulerats under denna 25-åriga period räcker för en totalrestaurering av 

Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum. 

 

Fråga: Det framgår i samma information att fonden är perpetuell, vad innebär 

det? 

Svar: Perpetuell innebär att fonden är oavbruten/oupphörlig, det är vad vi strävar för 

att den ska vara. Går det enligt de förväntningar vi har kommer det innebära att 

livslängden på Auschwitz-Birkenau Memorial and Museums artefakter blir längsta 

möjliga då en stadig ekonomi är ett krav för att kunna upprätthålla denna plats. 

 

Fråga: Hur påverkas restaureringen av den årliga besöksströmmen samt att ni 

har öppet året runt?  

Svar: Restaureringen påverkas inte alltför mycket då vi, som många andra museer, 

inte har allting ute på display på samma gång utan en hel del ligger i antingen 

magasin eller genomgår en restaurering. Detta gäller såklart de artefakter som är 

tillräckligt små för att kunna förflyttas, fallet för t.ex. barackerna är inte detsamma, 

men något liknande. De flesta barackerna påminner om varandra både in- och 

utvändigt, vilket ger oss möjligheten att stänga ner ett par baracker och låta ett annat 

par vara öppna, där de stängda är de som restaureras. 
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Fråga: Finns det några efterkonstruerade artefakter, om ja, vilka? 

Svar: Ja, det gör det, även om vi strävar efter en hög nivå av autenticitet och att 

efterkonstruktioner i vanliga fall - bortsett från dessa - är näst intill omöjliga att få 

igenom är dödsgalgarna samt the Wall of Death efterkonstruerade på begäran ifrån 

tidigare fångar. 

 

4.1.3 Deltagande observation 

Den 2 februari 2013 åkte författarna tillbaka till museet för att vara med på en guidad 

tur, det vill säga, en deltagande observation utav museet. Då författarna anlände till 

museet gick de direkt till informationen och köpte sin biljett till turen som kostade 

cirka 60SEK. Alla deltagare förväntades hämta ett par hörlurar samt en sändare som 

kopplades ihop med hörlurarna. Den guidade turen skulle starta 12.30 och 

dessförinnan visades en film som handlade om vilka hemskheter som genomförts 

inom koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.  

Därefter fick alla deltagare vänta på sin guide och det tog inte lång tid innan guiden 

dök upp. Vi blev alla visade ut på gården utanför grinden som ledde in till museet. 

Här berättade guiden alla regler som deltagarna förväntades följa. För det första var 

Auschwitz-Birkenau ett museum, men medarbetarna inom museet valde att kalla 

stället för en minnesplats. Besökare åkte dit för att ta del av och minnas de 

hemskheter som ägt rum just där. Alla besökare skulle visa hänsyn till minnesplatsen 

och även fotografera med hänsyn till minnesplatsen. Guiden uppmanade till exempel 

oss besökare att inte vara med på en bild tillsammans med exempelvis en lämning 

från minnesplatsen i bakgrunden. Guiden visade besökarna hur hörlurarna och 

sändaren fungerade, därefter började alla deltagare samt guiden att röra sig mot 

museets grindar. Här berättade guiden att alla ”fångar” blivit tvingade till att träda in 

och bli slavar. Varpå de olika grupperna leddes åt var sitt håll. Vår guide stannade vid 

utvalda baracker för att berätta vilken hemskhet som ägt rum just där. Sedan visade 

guiden oss in i barackerna för att demonstrera hur fångarna sett ut, haft för 

tillhörigheter med sig, var de gasats ihjäl, fängelset inom minnesplatsen, the Wall of 

Death, det bevarade håret och även var lägerkommendanten Rudolf Höss levt och 

blivit hängd inom Auschwitz. Det var så mycket guiden visade oss deltagare att 

författarna blev illamående successivt.  

Efter cirka 2 timmar var rundvandringen i Auschwitz 1 genomförd och deltagarna 

fick en liten rast medan de väntade på bussen utanför museet som skulle föra dem till 

Auschwitz-Birkenau. Att besökare till museet kunde ta en buss dit var något 

författarna inte visste något om. Då alla turer på de alla olika språken, spanska, 

italienska, engelska, polska, tyska och franska, påbörjades samma tid, 12.30, skulle 

många grupper nu ta sig ombord på den lilla bussen som skulle köra alla till 

Auschwitz-Birkenau. Författarna försökte inte ta sig ombord på den fullproppade 

bussen utan väntade tills nästa buss anlände. De fick vänta cirka 10 minuter och sedan 

förde bussen, även dem, till den större minnesplatsen.  

När författarna steg av bussen fick de en smärre chock. Minnesplatsen var så enorm 

och omfattande att det kändes overkligt. Guiden visade gruppen till huset där tågen 

från förr åkte igenom in till minnesplatsen. Inne i huset fördes gruppen upp till den 

högsta punkten och fick sedan se ut över hela minnesplatsen. Här fick deltagarna 

verkligen se hur omfattande hela lägret var och författarna blev nästan stumma av 

synen. Från tornet såg författarna ut över barackerna som, istället för tegelstenar, var 

gjorda av trä, det var långa och väldigt många längder av dessa baracker. Dock var 

många nedrivna, på grund av att Polen efter andra världskriget var i behov av virke 
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och därför rev ned baracker för att få tillgång till mer virke. Trots detta fanns det 

kvarlämningar av baracker och synen var verkligen hemsk.  

Guiden tog sedan med gruppen ned till minnesplatsen och fick gå in till barackerna 

där fångarna var tvungna att leva. Ena baracken som deltagarna fick se var fylld med 

längder utav sängar, gjorda av trä. I nästa barack fick deltagarna bevittna toaletterna.  

Sedan fick deltagarna vandra längsmed rälsen där vagnarna stannade för att kasta av 

alla fångar för att antingen föra dessa till gaskamrarna eller in till lägret för att arbeta. 

En tågvagn från andra världskriget fanns kvar där, en ytterst liten vagn som det 

pressades in cirka 60- till ibland 120 fångar i. Sedan gick vi vidare och fick se 

minnesplatsen med ingraverade stenar som förklarade meningen med denna hemska 

plats. Det fanns en hel länga med stenar ingraverade i diverse språk, var och ett språk 

stod för de länder som hjälpt till att befria fångarna och störta det tredje riket.  

Det sista guiden visade oss var de två enorma gaskamrarna, som nu endast bestod av 

ruiner då tyskarna bombade ned dessa byggnader. En gaskammare kunde ta livet av 

cirka 1440 människor. Då gaskammaren nu endast bestod av ruiner var det väldigt 

svårt att förstå att det verkligen var sant. Därefter avslutades den totalt 3.5 timmars 

långa turen genom Auschwitz-Birkenau. 

 

 

 

Skor som genomgått restaurering. 

Före till vänster, efter till höger. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Livrustkammaren 

4.2.1 Fältstudie 
Den 28 maj 2013 genomförde författarna en planerad fältstudie till Livrustkammaren, 

beläget i det Kungliga Slottet i centrala Stockholm. Författarna åkte från T-centralen 

med tunnelbanan till Kungsträdgården och vandrade sedan till Livrustkammaren inne 

i det Kungliga Slottet. Eftersom det Kungliga Slottet genomgår en restaurering trodde 

författarna att det skulle bli svårare att hitta Livrustkammaren. Detta var inte fallet 

utan Livrustkammaren hade stora, tydliga och förklarande skyltar för att visa 

besökaren vart han/hon skulle ta vägen.  
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Väl inne i museet fanns det tillgång till individuell guidning med hörlurar samt en 

laserpekare (sändare och mottagare) som användes genom, att vid en monter, trycka 

på en knapp på laserpekaren och rikta pekaren mot montern få fram en berättarröst 

som talar om vad besökaren ser inne i montern, vilket är ett stort plus, då besökaren 

inte behöver vara beroende av en guide. Dock finns även alternativet för en 

gruppguidning. Genom att basutställningen var presenterad i kronologisk ordning 

förenklade besökarens färd genom utställningen. När författarna använde sig av 

hörlurarna och laserpekaren fick de problem med berättarrösten som talade på 

engelska, dock var detta inget större problem att åtgärda, det ordnades med hjälp av 

receptionen på någon minut. De språk som fanns att välja mellan var svenska, 

engelska, tyska och franska. Något som var positivt utmärkande var att laserpekaren, 

som var en sändare, enkelt kunde pausas genom samma knapp som man satte igång 

berättarrösten till montrarna. Tiden för berättarrösten fanns gestaltad som en rund ring 

med stolpar som beskrev hur mycket tid det var kvar av berättandet, vilket var väldigt 

bra så besökaren enkelt kan avgöra när man ska gå vidare eller kan diskutera med sin 

vän. 

Författarna vandrade omkring och upplevde Livrustkammarens basutställning, 

tankar som dök upp handlade om hur fascinerande det är att Livrustkammaren samt 

övriga samarbetspartner (innan Livrustkammaren började ta hand om objekten) 

lyckats bevara så många kläder och övriga objekt så bra som de gjort. Det var kläder 

från exempelvis 1500-talet, hur har människorna under 1700-talet lyckats bevara 

kläderna så bra utan den teknik som används idag? Självklart har de använt en teknik 

som varit mer anpassad för den situation de levde i, men frågan författarna ställer sig 

är hur då kläderna kan befinna sig i ett så bra skick efter mer än 500 år. Något som 

även lades märket till var hur museet kunnat bevara kläder som är slitna?  

Något som påverkade känslan av Livrustkammaren handlade om dess lokalisering. 

Att Livrustkammaren är en del av slottet gör att de kungliga objekten känns mer på 

sin rätta plats. Något som författarna ansåg vara negativt eller ifrågasatte handlade om 

den individuella guidningen. Varför hade vissa montrar en lasermottagare med en 

berättarröst medan andra montrar med exempelvis smycken eller svärd inte hade en 

berättarröst? Författarna hade gärna fått en förklaring vem smyckena tillhört och vilka 

högtider de använts under.  

Efter att ha vandrat omkring på ett plan gick författarna ned två våningar för att 

uppleva vagnarna och hästutsmyckningen. Det märktes direkt att det fanns en speciell 

kyla i luften, förmodligen för att bevara vagnarna på bästa sätt. Vagnarna var även 

inplastade på grund av restaureringen som pågick utanför och ovan Livrustkammaren. 

Det fanns även ljud som spelade upp galopperande hästhovar, vilket gjorde att 

besökaren inte hörde allt oväsen som försiggick utanför. På vissa andra platser inom 

Livrustkammaren kunde man dock höra oljudet, vilket förstörde upplevelsen en 

aning.  

 

4.2.2 Deltagande observation 
I anslutning med att den 28 maj 2013 ha utfört en fältstudie utförde författarna en 

deltagande observation under en guidad grupptur som äger rum 14:00 på daglig basis, 

hela veckan runt. Den guidade turen ägde rum i den del av museet som fokuserar på 

tillfälliga utställningar, varav den aktuella var Bilder av Kristina, som varit igång 

sedan den 19 april 2013 fram till den 5 januari 2014. I och med att författarna redan 

hade betalat entréavgiften på 90kr vardera, var denna dagliga visning inkluderad i 

detta pris. Den guidade turen var på ett plan högre upp än basutställningen men de 
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båda hade sin entré vid samma punkt. Vid turens början samlades alla deltagarna vid 

entrén och de som ville tog med sig hopfällbara stolar och tog trapporna upp en 

våning, varpå besökarna placerade sig i en cirkel kring guiden. Gruppen var relativt 

stor på cirka 25 deltagare.  

Det första rummet handlade om Drottning Kristinas tidigare år, med fokus på hennes 

kusin Karl X Gustav, rikskansler Axel Oxenstierna, hennes utbildning och skolning 

enligt den folkliga uppfattningen av hur en kung ska uppfostras samt ett av de enda 

bevarade plagg ifrån henne som var från kring då hon var två till tre år gammal. Något 

som författarna började ana var hur guidens språk möjligtvis kan haft ett mer 

ålderdomligt bruk, med tanke på att ungefär 12 av 17 guidade var över pensionsålder.  

Det andra rummet innehöll information om hur Drottning Kristina gick tillväga för 

att kunna abdikera, vilka det var som hon behövde vända sig till, men även ett 

manuskript hon hade låtit beställa som publicerats under 800-talet. I samma rum var 

även en tavla som var skapad av den australienske konstnären Alexia Sinclair, som 

avbildat ett flertal forna kvinnliga regenter. Efter att guiden hade talat kring denna 

tavla, dess uppförande samt på ett skickligt och uttömmande vis besvarat frågor ifrån 

de guidade, rörde vi oss mot det tredje rummet, som var mer av ett experimentellt 

rum. Under övergången mellan det andra och det tredje rummet valde författarna att 

ta sig friheten till att fråga guiden om hur pass många av utställningsartefakterna som 

var i originalskick, varpå guiden besvarade att de alla var det. I detta rum rullade en 

film om Drottning Kristina, ett par “speglar” fanns också, de hade installerats efter det 

att en samtida konstnär hade förklarat att hon var för svår att avbilda korrekt och att 

dessa speglar skulle vara en ständig reflektion av hennes många ansikten. Filmen var 

ett teaterlikt framträdande kring Drottning Kristinas liv och ifrån speglarna kunde 

besökare ta emot frågor som skulle hjälpa dem förstå sig själva och Drottning 

Kristinas situation bättre, ljudet spelades upp ur hörlurar för de båda. Ett problem som 

författarna upptäckte med detta var att guiden emellanåt tappade bort sig på grund av 

de många ljudkällorna samt att besökare även de kunde bli lite smått förvirrade av 

detta.  

I det sista rummet kunde ett flertal “alternativa Drottning Kristina” återfinnas med 

bland annat en roll som Greta Garbo hade spelat men sedan även kända avbildningar 

av Drottning Kristina där hennes feminina dock manliga yttre beteende lyftes fram. I 

detta rum fanns även en avgjutning av hennes ansikte som hade låtit göras då hennes 

grav hade öppnats och i samma skede hade även fragment ifrån hennes kropp tagits 

och analyserats. Bevarandet av dessa fragment (bitar av hennes skelett samt hår) sker 

med hjälp av kvävgas, några av dessa fragment var utställda i detta rum och trots att 

de var få användes kvävgas. 

 

4.2.3 Intervju 
Intervju med Johanna Nilsson, textilkonservator för Livrustkammaren och 

Skoklosters Slott med Stiftelsen Hallwylska museet, även
 
doktorand på Kulturvård i 

Göteborg, ägde rum den 29 maj 2013 klockan 15.00. i SMT (Svensk Museitjänst, 

Riksantikvarieämbetet), Tumba. 

 

Fråga: Hur arbetar ni med bevarande? 

Svar: Vi har väldigt många föremål som har ett väldigt stort konserveringsbehov, vi 

har fem stycken konservatorer på alla föremålskategorier. Detta betyder att det finns 

väldigt många föremål som behöver åtgärdas men inte tillräckligt många 

konservatorer. Det vi gör är något som kallas RKV, då vi är ute på museerna sysslar 
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vi med rengöring, konditionsbedömning och vård. Under dessa processer får vi 

kontroll på hur samlingarna ser ut. Då tar vi ett rum eller två rum i taget beroende på 

hur många föremål det rymmer. Vi har alltså RKV:n och något vi kallar 

housekeeping, som handlar om rengöring då ett museum ska öppna. När vi ska ha 

utställningar ser vi till att åtgärda och konservera de föremål som är i behov av detta. 

Andra alternativet är att fundera över ifall det finns ett annat föremål som är i bättre 

skick än det som står ute. Då får detta diskuteras med utställningsproducenten och 

scenografen. Annars åtgärdar vi mycket när föremålet ska gå på utlån. 

 

Fråga: Vi skriver även om hur Auschwitz-Birkenau museet i Polen bevarar 

skorna som finns kvar, där tar de isär skorna, rengör och sätter ihop dem igen. 

Har ni någon liknande process eller vad anser ni om den metoden? 

Svar: Gör dem det?  Nej, jag står inte bakom den metoden att i första han ta isär ett 

föremål. Det är endast sådant vi gör i de fallen vi inte har något annat val i 

konserveringsprocessen. Vi vill ha kvar originalsömmar och därför gör vi nästan 

aldrig så. Det låter väldigt annorlunda. 

 

Fråga: Skulle du kunna beskriva ett fall när du fick åtgärda ett föremål? 

Svar: Ja, när jag skulle konservera Drottning Josefinas bröllopsklänning. Det var 

mycket svårare och tog längre tid än jag förväntade mig. Tyget såg ut att vara i väldigt 

dåligt skick. Olika delar var i bra skick medan andra delar var i mycket sämre skick. 

Jag fick börja med att sprätta bort den gamla konserveringen, detta gör vi inte ofta 

alls, men det fanns inte något annat val. Sedan behövde de sköra tygen lamineras. 

Eftersom tyget var så silverbroderat var det svårt att få silvertyllen och broderiet att 

fastna. Jag var tvungen att sy en del också. Jag var även tvungen att sprätta upp 

originalsömmarna, något vi heller nästan aldrig gör eftersom originalsömmar är något 

vi vill behålla. Antingen fick vi konservera klänningen eller inte göra någonting alls 

och då skulle klänningen inte bli utställningsbar. Vi tog alltså ett beslut om att göra en 

rätt så radikal konservering. Denna klänning tog omkring 8 veckor heltid att arbeta 

med, alltså 240 timmar. Om man jämför detta med andra fall som tagit 1000 timmar 

vilket visar att detta föremål var rätt litet, men ändå en del att konservera. 

 

Fråga: Arbetar ni i team gällande konserveringen? 

Svar: Nej, vi arbetar väldigt ofta själva. Till Josefinas klänning arbetade jag med en 

praktikant men i andra fall arbetar vi individuellt. På Skokloster slott finns det väldigt 

många gobelänger, förr hade vi ett arbetsrum på Strandvägen som kallades 

tapetkonserveringen och där kunde cirka fyra personer sy på en och samma tapet. 

Men då var vi 9 stycken textilkonservatorer. Vi blir alltså färre och färre nu när vi 

endast är fem stycken. 

 

Fråga: Hur gör ni om det skulle vara ett hål, lagar ni det eller låter ni det vara? 

Svar: Exempelvis skottskador ordnar vi inte. I andra fall lägger vi ett neutralt tyg 

under skadan. 

 

Fråga: När ni bevarar, har ni en kalender då ni ska konservera föremål? Har ni 

en viss period mellan föremålen? 

Svar: Ja, dels så har vi vårdplaner för alla tre museer (Livrustkammare, Hallwylska 

och Skokloster Slott) som gör att vi vet vad vi ska göra 2014, 2015 och 2016. Då 

ingår detta med RKV som en del. Efter RKV:n ska vi året därpå åtgärda de föremål vi 

upptäckte som var i konserveringsbehov året innan. Så vi har en sådan plan för 20 år 
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framåt i tiden. Dock ingår inte alla Skoklosters Slotts rum, men vi försöker beta av 

dessa så gott det går. Vi har idag diskuterat att vi i vår databas bör kunna lägga in hur 

viktigt det är att konservera ett föremål från skala 0-4, där noll är att det inte finns 

något behov av konservering alls och fyra är det värsta, att föremålen inte är 

utställningsbart. Där bör vi också lägga in en tidsplan om föremålet är akut eller inte. 

Vi har vårdprioritering just nu, endast att det inte ligger inne i någon databas. Vi kan 

alltså inte räkna ut hur många timmar det skulle ta att åtgärda en särskild volym 

föremål. Detta är något vi vill lägga till. 

 

Fråga: Vi läste i en artikel att man förr njöt av konsten att den skulle vara 

dekorativ, så om något gick sönder skulle föremålets lagas. Medan det för 

människor under romantiken blev värdefullt att konsten skulle vara mer 

förfallen. Finns det några föremål som förstörts från den tiden då människorna 

ville restaurera på fel sätt? 

Svar: Vi har nog inte mycket sådana föremål i våra samlingar. Men i övrigt kan 

föremåls patina vara en aning förstörda genom en för stark restaurering, exempelvis 

att man putsat metallen för hårt. Detta har hänt i våra vagnar i Livrustkammaren. 

 

Fråga: När ni har konserverat ett föremål, dokumenteras detta på något sätt? 

Svar: Ja, vi anser att det är väldigt viktigt att dokumentera, så man ser vad som har 

gjorts. Detta finns i vår databas och det finns även utskrivet i konserveringsrapporten. 

Vi har även bilddokumentation. Innan vi lånar ut föremål skriver vi noga ned en 

beskrivning på varje föremål och fotograferar utan och innan så vi ser om något hänt. 

Om något hänt föremålet blir detta till en försäkringsfråga. Men meningen är att det 

inte ska hända föremålen någonting 

 

Fråga: Hur stor roll spelar det om plagget var gjort i ett sämre skick, gör detta 

att ni inte kan konservera plagget lika bra? 

Svar: Ja förr under 1700-talet la människorna till mycket metallsalter vilket gjorde att 

plagget föll mycket bättre. Dessa tyger ser det ut som man skurit med rakblad. Det 

man kan göra är att laminera och lägga tyg på baksidan. Kanske ibland sy till lite. Om 

tyget inte varit så tungt hade man kunnat göra mer med tyget. 

 

Fråga: Hur snabbt förfaller tyg? 

Svar: Det beror på kvalitet och hur tyget sedan förvarats. Om man använder det 

innersta lagret i en silkeskokong och sedan förvarat tyget i rätt skick – svalt, mörkt 

och utan föroreningar i luften kan tyget förvarats väldigt länge. Temperaturen har 

väldigt stor betydelse, i värme trivs mer skadedjur på tyger. Problemet är att det är 

dyrt att kyla stora magasin, plus att det är kan vara besvärligt att arbeta i då det blir för 

kyligt. 8 grader skulle vara perfekt temperatur men vi använder oss av 18 grader för 

att kunna arbeta i lokalerna. I basutställningen gällande vagnarna är det en särskild 

luftfuktighet, lite kyligare än vanligt. 

 

Fråga: Hur ser ni på autenticitet? 

Svar: Det är väldigt, väldigt viktigt. Vi har i Gustav den III:s monter en ny domino 

som han hade på sig när han blev skjuten under maskeradbalen. Det är alltså inte 

originaldominon eftersom det är i så dåligt skick. Min egna åsikt skulle vara att man 

talar om i utställningarna att plagget är nytt och inte originaldominon. Men detta är 

inte något vi skyltar med. 
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Sedan finns det andra utställningar som man ändrat på vad en kung klätt sig och 

motivering av ändringen bestod av ”en kung ska se representativ ut, han kan inte kläs 

i trasor.” 

 

Fråga: Vad är er syn på hållbarhet, om ni exempelvis har en fond eller liknande 

som tillägnar sig bevarandet? 

Svar: Vi är en statlig myndighet så vi får vårat anslag som ska räcka till väldigt 

mycket verksamhet. Målen med verksamheten är att vi ska bevara och visa sakerna vi 

har. Men vi söker även pengar utifrån. Exempelvis, de pengar vi fick utifrån gick till 

nya magasin så vi kunde köpa nya kartonger så kläderna kunde bevaras mycket bättre. 

Vi får pengar från fonder. Vi har även något som heter Livrustkammarstiftelserna som 

kan ge små bidrag, men inte särskilt mycket. Jag tycker att vi har ett stort problem 

med det finansiella. Om vi fick in mer pengar skulle vi kunna arbeta mycket mer och 

bättre med bevarandet av de unika samlingarna vi har. Vi försöker bevara dessa 

samlingar så gott det går, genom bra klimat vilket kan vara dyrt att ordna. 

Livrustkammaren är bra i sig då det är mörkare inne i museet och montrarna och 

magasinen som är klimatiserade.   

 

Fråga: Hur väljer ni vad som ska visas i en utställning och vad som ska vara i 

magasinet? 

Svar: Alla föremål får inte plats i utställningarna. Basutställningen ska vara 

representativ, vilken till stor del ska bestå av drottningar, kungar samt hov. Alltså 

förknippat med händelser, så utställningarna berättar en historia och blir 

sammanhängande. Vi väljer de föremål som är i bäst kondition. 

 

Fråga: Blir föremålen förstörda snabbare när de är utställda på exempelvis en 

docka? 

Svar: Ja med tiden. Exempelvis en docka med tjock mage, den delen av kläderna som 

täcker magen blir rätt så påfrestad. 

 

Fråga: Hur tog ni fram exempelvis Drottning Kristina utställningen, hur valdes 

den? 

Svar: Vi har ett utställningsråd, det lottas ut vilka som får sitta i rådet. Ibland 

förekommer en brainstorm som genomförs i arbetsgrupper för att arbeta med och 

komma på vad som ska stå framme. Efter att bra idéer tagits fram utförs en 

förundersökning för att se vad exempelvis utställningen kommer kosta. Därefter tar 

ledningsgruppen beslutet vad som ska eller inte ska ställas ut. 

 

Fråga: Har ni något som ni inte alls rör? 

Svar: Till exempel fragmenten från Drottning Kristinas grav i Drottning Kristina-

utställningen. Ibland, på andra föremål, tar vi endast bort konserveringsmaterialet men 

inget mer efter detta. Detta tillhör den svenska etiken gällande bevarandet. Att man 

ska påverka så lite som möjligt. Bevarandet ska vara reversibelt – att man kan ta bort 

en åtgärd utan att det märks. Dock vet man inte ifall åtgärden kan märkas efter x antal 

år. 

 

Fråga: Vore det möjligt att använda kvävgas som ni gjort med fragmenten på 

Drottning Kristinas utställning med fragmenten från hennes kläder och 

hårlocken? 
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Svar: Ja, detta skulle vara perfekt. Dock skulle det bli väldigt dyrt att använda denna 

metod till de större montrarna eftersom de är mycket större. Det är alltså bara den lilla 

montern i Drottning Kristinas utställning som innehåller kvävgas. Denna kvävgas 

behöver sedan bytas ut efter 100 dagar.
 
 

 

Fråga: Vi såg även i Drottning Kristinas utställning att det fanns en bok från 

800-talet, hur har denna lyckats bevarats så länge? 

Svar: Detta beror på bokens utomordentliga kvalitet. Boken innehåller bra bläck och 

består av pergament eller ren cellulosa och även att boken förvarats och behandlats i 

ett bra skick. 

 

Fråga: Är allt äkta i museet? 

Svar: Vi har exempelvis nytt kaninskinn, vissa andra saker även utbytta. Man ska 

dock lägga märket till en skillnad mellan äkta och utbytt. Kaninskinnet är äkta dock är 

det utbytt och inte det ursprungliga kaninskinnet. 

 

Fråga: Hur tvättar ni föremålen? 

Svar: Vi sköljer bort avfallsprodukterna, så föremålet blir av med sura produkter och 

får ett neutralt PH-värde. En stor duk ligger till exempel i ett vattendjup på 1.5cm, 

vilken vi tvättar med en natursvamp. Sedan får duken självtorka på en bänk av 

rostfritt stål. 

 

Fråga: Vad är era framtidsplaner? 

Svar: Att utveckla vår databas och få mer kontroll och göra prioriteringar så vi kan se 

hur akuta problemen är och hur lång tid det skulle ta att åtgärda dessa. Detta är något 

vi konservatorer behöver, så det är inte någon i ledningen som tagit detta beslut. Vi 

har även som mål att få 600 000 besökare till varje museum per år. 

 
 
 

Ett manuskript ifrån 800-talet som beställts från 

Vatikanstaten av Drottning Kristina. 

 



32 
 

  Kopior av de glasbehållare som 

Drottning Kristina använde för sina 

experiment i sitt alkemistlaboratorium. 

 

Gustav III:s dräkt som han bar då han 

blev skjuten under maskeradbalen. 

Dräkten har inte originaldominon då 

originalet är i ett för dåligt skick. 

 

En del av de fragment ifrån Drottning 

Kristinas grav som fanns på 

utställningen och förvarades i en 

kvävgas försedd monter. 
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5. Analys 
 

5.1 Hur väljer Auschwitz-Birkenau museet samt Livrustkammaren att presentera 
sina utställningar och hur upplevs de? 

Presentation av utställning 

Artikel 3.1.3 Performing the museum av Charles R. Garoian handlar om förhållandet 

mellan ett museum och en besökare. Från museets sida handlar förhållandet om att 

presentera museet på ett så passande sätt att besökaren kommer minnas upplevelsen 

av besöket via olika pedagogiska hjälpmedel. Garoian ställde några frågor i sin 

artikel, dessa var 

 
Vilken relation finns mellan museet, de kulturella artefakterna och dess 

presentation? Vem är det som står för presentationen av museet? Vems 

minnen och kulturella historia blir presenterat? 

 

Relationen som går att återfinna i Auschwitz-Birkenau museets fall är att museet och 

de kulturella artefakterna kommer från samma område, Auschwitz. Exempel på 

artefakter är byggnader, dokument från SS som drev Auschwitz-Birkenau och 

fångarnas kläder. Artefakterna tog form simultant, vilket även gällde då de kom till 

användning inom museet som utställningsartefakter. Detta leder till att den 

kronologiska ordningen är svår att återfinna för den enskilda besökaren, något som 

skulle kunna agera som motivation till att deltaga på de guidade turerna vilket utöver 

det är ett pedagogiskt hjälpmedel. Den relation som gäller i Livrustkammarens fall är 

att de kulturella artefakterna som presenteras från den svenska adeln och 

Livrustkammaren är en statlig myndighet. Utställningsartefakterna är allt från fulla 

rustningar, till vagnar, vapen och skrifter. Livrustkammaren har en tydlig kronologisk 

ordning i och med att utställningsartefakterna kommer från distinkta årtal, vilket 

möjliggör situationen för besökare att kunna utföra en rundvandring utan vare sig 

guide eller audioguide och ändå ta till sig allting. Författarna tycker dock att 

audioguiderna är till fördel som pedagogiskt hjälpmedel för den enskilde besökaren, 

medan en guide lämpar sig bättre för grupper. 

Crane skriver i artikel 3.1.2 Memory, Distortion, and History in the Museum om hur 

besökarupplevelsen kan påverkas av museets val av framställningsmetod som kan 

skapa en form av förvrängning. Crane menar att denna förvrängning kan bero på en 

brist av balans mellan besökarens individuella förväntningar och deras individuella 

erfarenheter. Det handlar om att göra informationen så tillgänglig som möjligt för så 

många som möjligt. 

Nilsson berättade att Livrustkammaren har en basutställning samt en tillfällig 

utställning, där den senare byts av med jämna mellanrum. I basutställningen är det 

möjligt att utföra självguidningar med hjälp av audioguider som finns tillgängliga på 

upp till fyra språk. Förutom audioguiderna finns informationsskyltarna som täcker det 

svenska och engelska språket. Utöver dessa två informationsalternativ finns det 

guidade turer som är för både de tillfälliga utställningarna som till basutställningen. 

Audioguiderna i basutställningen på Livrustkammaren täcker de flesta montrar. 

Frågan författarna ställer sig är varför inte alla montrar inom basutställningen är 

tillgodosedda med dessa och även hur det kommer sig att de tillfälliga utställningarna 

som exempelvis Drottning Kristina utställningen inte täcks av audioguiden när den 

ska vara där i en så lång period som cirka nio månader. Audioguiderna kommer i fyra 
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språk, engelska, franska, tyska och svenska, författarna menar att detta skulle kunna 

utökas med till exempel spanska eller italienska. Livrustkammaren erbjuder även 

mänskliga guidningar som täcker alla utställningar samt kan anpassas efter grupp, 

ålder, handikapp eller språk (engelska, tyska, franska, italienska, polska och svenska). 

Att ha audioguider gör det möjligt för besökare att välja att gå i sin egen takt, vilket 

kan skapa bättre människoflöde. Det negativa blir dock att det blir svårt för besökare 

som vill ha mer information än vad som ges i audioguiderna. Författarna uppfattade 

det inte som ett problem eftersom det först gjordes en egen tur med audioguide och 

sedan en tur med guide varpå författarna kunde fråga guiden om frågor som uppstått 

tidigare.   

På Auschwitz-Birkenau museet förklarade Sawicki att de vanligtvis råder sina 

besökare, vare sig de kommer i grupp eller inte att delta i de guidade gruppturerna. 

Med hjälp av guider menar Sawicki att helhetsupplevelsen av en (möjligtvis) 

emotionell plats som Auschwitz blir mer mottaglig, framförallt då museets guider är 

särskilt kapabla människokännare. I övrigt försöker museet att minska möjlig 

förvirring igenom att den permanenta utställningen är tillgänglig på både polska och 

engelska varpå de tillfälliga utställningarna skapade av utomstående konstnärer även 

erbjuds på deras eget språk. Museet erbjuder alltså inte någon form av audioguidning 

men har mänskliga guider som tillsammans talar över 20 språk. Författarna tycker att 

det är en bra täckning på språken men att på en plats känslig som denna vore 

audioguidning ett bra alternativ för den individuella besökaren. När författarna 

genomförde sin deltagande observation var planeringen väldigt dålig då alla guidade 

visningar startade samtidigt. Detta medförde att grupperna ibland fick stanna extra 

länge på ett område eller skynda sig igenom det på grund av köbildningen. Detta 

försämrade själva känslan för minnesplatsen då besökaren mentalt fick avbryta sin 

sinnesstämning. Att dessutom höra flera guider tala högt till sina grupper på olika 

språk bakom eller framför en var störande och gjorde det svårt att ta in upplevelsen 

ordentligt. Dessutom anser författarna att audioguider eller till och med guideböcker 

skulle ge individuella besökare på Auschwitz-Birkenau museet en chans att, som på 

Livrustkammaren, gå i egen takt. Detta anser författarna vara en viktig förutsättning 

eftersom det är just en sådan känslig plats och att man som besökare kanske inte vill 

uttrycka sina känslor i en stor grupp. En annan fördel med audioguide eller guidebok 

är om besökare har någon form av handikapp som gör att de behöver gå långsammare. 

 

Museets framställning  

Det handlar inte endast om vilken utställning som ska finnas, utan även hur den ska 

presenteras. Museet kan ta hjälp av intendenter, undervisare, experter och designers. I 

handboken Running a museum, artikel 3.1.4, finns det beskrivet om diverse riktlinjer 

samt principer för att driva ett museum. I avsnittet om utställningar finns riktlinjerna 

och principerna uppdelande i främst två olika kategorier, permanenta (bas) och 

tillfälliga. 

Livrustkammaren och Auschwitz-Birkenau museet har tänkt ut sina utställningar 

ordentligt med val av representerande artefakter som svarar till deras mål och möter 

besökares förväntningar väl. Författarna anser att om ett museum har en utställning 

eller artefakt som är efterkonstruerat ska detta framgå. Om exempelvis en besökare 

kommer dit med förväntningar och tror att allt är i originalskick och sedan får reda på 

det motsatta, kan detta skapa en känsla hos besökaren att han/hon blivit bedragen eller 

lurad. Detta ger besökaren en dålig upplevelse samt falsk kunskap. Författarna lade 

märket till att båda museerna har objekt som är efterkonstruerade, dock kan besökaren 

endast få reda på den informationen via de guidade turerna eller om besökaren ställer 
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en direkt fråga angående detta. I Auschwitz-Birkenau museet är det bland annat 

dödsgalgarna och the Wall of Death och i Livrustkammarens fall är det bland annat 

Drottning Kristinas glaskärl ifrån hennes alkemistlaboratorium samt Gustav III:s 

domino. 

Utställningarna på Auschwitz-Birkenau museet är för det mesta permanenta med 

några tillfälliga utställningar. Sawicki berättade att det är mindre optimalt för 

besökare att gå runt på museet själva, de råds att ta en guidad tur för att få ut så 

mycket som möjligt av platsen. Audioguider används inte eftersom museet menar att 

guider är bättre då de kan läsa av besökarnas reaktioner och anpassa turen efter det. 

I Livrustkammarens fall finns audioguider som gör att besökare kan vandra omkring 

individuellt men det finns även, som tidigare nämnts, guidade turer. Vad gäller 

utställningar finns en basutställning samt en tillfällig utställning. I den tillfälliga 

utställningen finns artefakter som är lånade, bland annat böcker från 800-talet från 

Vatikanstaten, som dock försvinner efter halva utställningstiden då museet inte har 

tillräckliga finansiella resurser för att behålla böckerna under hela utställningstiden. 

Författarna anser att det är positivt med både permanenta utställningar samt tillfälliga 

utställningar. De permanenta utställningarna ger besökaren den basinformation som 

behövs för att besökaren ska förstå syftet med museet. De tillfälliga utställningarna 

ger andra utställare med samma tema chansen att ställa ut sitt bidrag, det är på detta 

sätt det fungerar inom Auschwitz-Birkenau museet. Inom Livrustkammaren är det 

inte andra utställare som ställer ut inom de tillfälliga utställningarna, utan det är ett 

utställningsråd inom Livrustkammaren som tar besluten. Båda formerna anser 

författarna fungerar, dock går det inte att jämföra dessa två museer inom denna punkt. 

Eftersom människor kan ha ett stort intresse eller vara någon som påverkats av 

händelserna i Auschwitz-Birkenau museet. Dessa människor kan bidra med material 

som berör händelserna. Exempelvis då konstnärer tolkar händelsen på olika sätt och 

uttrycker sig i fotografier eller tavlor. Dock kan detta inte ske i Livrustkammarens 

fall, eftersom det handlar om kungliga kläder och dess tillhörigheter. Alltså befintliga 

artefakter ur samlingar som inte går att ändra. Kläderna är inte händelser utan 

komplexa föremål. 

 

I artikeln 3.1.1 Museiverksamheten som är skriven av Geoffrey D. Lewis på 

Britannicas hemsida, beskriver författaren hur ett museum drivs, inte ett specifikt 

museum utan museum i allmänhet. Lewis skriver att det finns en stor variation på hur 

administrationen samt utställningarna ter sig.  

För Auschwitz-Birkenau beror utställningarna på den person som anordnar 

utställningen. Skyltarna som fanns utplacerade runt om i minnesplatsen anser 

författarna i fältstudien vara lämpliga, dock inte tillräckligt förklarade. Inuti en del 

baracker fanns diverse utställningar.  

Det som författarna tänkte mest på då det gällde de utställningarna som fanns där 

handlade om utställningsspråken. Sawicki bekräftade att utställningsspråken varierar 

beroende på vem som har hand om utställningen. Generellt sett, säger Sawicki, är 

museets policy att utställningarna ska stå på engelska, polska och det språk utställaren 

talar (om det är ett internationellt språk).  I Livrustkammarens fall fick författarna 

reda på, av Johanna Nilsson, att Livrustkammaren har ett utställningsråd eller en 

arbetsgrupp som brainstormar och tillsammans kommer fram till vad som ska stå 

framme i form av utställningar. Då idéer valts sker en förundersökning då man ser vad 

utställningarna skulle komma att kosta. Därefter tar 

ledningsgruppen/utställningsgruppen beslutas om vad som ska ställas ut.  
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Vidare skriver Lewis att ett museum kan samla in pengar genom insamlingar och 

sponsorer. Detta gäller för Auschwitz-Birkenau då de skapat Auschwitz-Birkenau 

fonden. Tack vare denna fond kan avdelningen för bevarande av artefakterna arbeta 

på ytterligare tankar och metoder för att kunna bevara artefakterna en längre period. 

Livrustkammaren har en fond som kallas livrustkammarfonden, dock har inte denna 

fond särskilt stora summor pengar. Något som Johanna Nilsson anser skulle behövas 

då konservatorerna skulle kunna konservera mycket fler textilier. 

Lewis förklarar att det finns olika avdelningar som har olika positioner inom museet, 

exempelvis specialister som arbetar för att bevara de samlingar som finns inom 

museet och vetenskapsmän som arbetar för att dokumentera samlingen. Museers 

huvudansvar handlar om att bevara sina samlingar och göra allt de kan för att sakta 

ned naturens påverkan på artefakterna. Utifrån intervjun med Sawicki förstod 

författarna att bevarandet för museet är extremt viktigt. Det finns en hel avdelning 

som har hand om bevarandet och arbetar oerhört mycket för att på bästa möjliga sätt 

ta isär artefakterna, putsa/rengöra och sedan sätta ihop igen för att nedbrytningen inte 

ska ske lika snabbt som den egentligen skulle gjort om inget åtgärdats. Inom 

Livrustkammaren finns det väldigt många avdelningar som sysslar med olika saker. 

Inom bevarande finns det flera olika konservatorer, exempelvis textilkonservator, 

konstkonservator och papperskonservator var och en med sitt eget fokusområde. 

Eftersom Auschwitz-Birkenau museet består av ett väldigt stort område behöver 

besökaren ta en buss från Auschwitz I till Birkenau i och med den guidade turen. Vi 

anser att det inte fanns tillräckligt med information för en enskild besökare att ta sig 

från det ena lägret till det andra. Museet borde förbättra denna information så den blir 

mer lättillgänglig samt synlig. 

 

5.2 Hur påverkas artefakterna av faktorerna: bevarande och autenticitet? 

Ekonomiskt stöd 

Bevarandet som sker på Auschwitz-Birkenau museet är genomförbar tack vare 

Auschwitz-Birkenau Foundation. Denna fond som är perpetuell gör att ett 

systematiskt bevarande kan bedrivas, tidigare krävdes en projektform då det kom till 

bevarandet och pengar skänktes för ett bevarandeprojekt i taget medan fonden 

möjliggör att bevarandet sker i en större utsträckning. Livrustkammaren saknar en 

fond att förlita sig på, men har på samma gång alltid haft en möjlighet att utföra 

bevarandet i en större utsträckning samtidigt som sidoprojekt görs. Dock består 

Auschwitz-Birkenau museets artefakter dels av byggnader, vilket kan komma att 

kosta mer att restaurera än en kostym från Livrustkammaren. Därför krävs det att 

Auschwitz-Birkenau Foundation får in en större summa pengar än Livrustkammaren. 

Men detta betyder inte att Livrustkammarens föremål har ett mindre behov att bli 

konserverade. Deras föremål kräver mycket tid och att föremålen blir hanterade 

väldigt varsamt är viktigt då tyget kan vara skört. Auschwitz-Birkenau Foundation får 

systematiskt in stora summor pengar från andra länder, vilket innebär att deras 

bevarande kan planeras mer flera års framförhållning och därför säkrar museets 

framtid. Då Livrustkammarens största inkomst består av museiinträdet kan det bli 

svårt för museet att finansiera sitt konserverande om museet någon gång hamnade i en 

ond spiral och inte skulle tjäna särskilt stora museiintäkter. Eftersom konservatorerna 

på Livrustkammaren minskat i antal med åren kan detta bli ett problem om 

museiintäkterna minskade och museet då behövde varsla. Dock anser författarna att 

den personal som skulle vara tvungen att varslas först och främst inte skulle bestå av 
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konservatorerna då de arbetar med bevarandet av artefakterna, utan vilka ett museum 

inte har något att ställa ut. Något som är gemensamt för dessa museer är att pengar är 

en förutsättning för att kunna konservera och bevara sina artefakter och föremål. 

 

Bevarande 

Arbetet med bevarandet ser olika ut för de båda museerna. En barack på Auschwitz-

Birkenau museet måste exempelvis restaureras utomhus på den plats den är byggd, 

vilket gör det svårare att restaurera byggnaden eftersom det krävs mycket mer 

resurser och kraft för restaureringen. Många baracker ser relativt likadana ut 

invändigt, vilket ger möjligheten att låta ett par av dem vara öppna för besökare 

medan de som är stängda kan bli restaurerade. Dessutom finns inte allt ute på display 

då mycket ligger i antingen magasin eller genomgår restaurering. 

Liksom på Auschwitz-Birkenau museet har Livrustkammaren även dem många 

artefakter i magasin. Då Livrustkammaren har mindre artefakter kan dessa bevaras 

och konserveras inomhus i en kontrollerad miljö och det blir alltså färre faktorer att ta 

hänsyn till. Dock kan en svårighet för Livrustkammaren vara att deras artefakter är 

väldigt sköra att behandla, vilket gör arbetet mer komplicerat. Nilsson säger att 

museet har vårdplaner genom bland annat RKV, så man vet vilket år man ska åtgärda 

vad och att det även finns en 20-års plan för bevarandet. Nilsson berättar att det sedan 

handlar mycket om vilken kvalitet tygerna har och hur de förvarats tidigare. Vidare är 

ett steg i bevarandet att dokumentera konserveringen så man i framtiden ser vad som 

gjorts, detta görs genom databaser, konserveringsrapporter och bilddokumentation. 

Livrustkammaren har även föremål från 1800-talet, under den tidsperioden hade 

konservatorerna en tendens att konservera mycket hårdare i syfte för att få ett 

fullständigt föremål, det vill säga att man lagade de hål som var möjliga att laga, 

exempelvis att konservatorn fyllde i färg i en tavla så som konservatorn själv tyckte 

passade. Detta gör det svårare att i dagsläget bevara föremålen som ”förstörts” under 

1800-talet. Författarna anser att autenticiteten på något sätt blir svårare att framhäva 

då ett föremål tidigare blivit förstört. Nilsson säger att man ser att det varit tecken på 

förskönande bevaring och konservering, vissa vagnar har till exempel enligt Nilsson 

blivit för hårt konserverade. En sådan konservering skulle inte ske idag. Det händer 

sällan att någonting tas isär på avdelningen för textilkonservering och bevarande men 

det finns undantag. Drottning Josefinas bröllopsklänning var i så pass dåligt skick att 

vissa originalsömmar och gammal konservering var tvungna att sprättas upp för att 

stärka klänningen. Detta görs endast om det inte finns något annat val. Nilsson 

berättar att de vid konservering och bevarande av till exempel tyger med skotthål i 

inte lagar skotthålen, utan åtgärden blir då att lägga ett neutralt tyg under som stärker. 

Nilsson berättar att det sedan finns objekt som man ändrat på med motiveringen att 

“en Kung ska se representativ ut, han kan inte kläs i trasor.” 

Även om varje fall är unikt så behöver föremålet genomgå rengöring, impregnering 

och förstärkning men med olika metoder. Konservatorerna måste förhålla sig till att 

metoden är säker att använda, permanent samt historiskt och estetiskt acceptabelt. 

Metoden får alltså inte skada artefakten och metoden bör ha som syfte att bestå så 

länge som möjligt samt att metoden är historiskt korrekt och estetiskt sätt genom att 

presentera artefakten rätt. I och med att metoden är permanent ska föremålet vara 

tillgänglig för nuvarande användning samt för framtida generationers användning och 

alltså inte förstöras på något sätt genom en felaktig metod. 

Auschwitz-Birkenau museet, å andra sidan, har artefakter från efter den tid då man 

konserverade artefakter relativt hårt och har därför inte samma problem som 

Livrustkammaren. De strävar efter att hålla en hög nivå av autenticitet, där vissa 
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artefakter genomgår mer restaurering än andra. Exempelvis som Kozub i artikel 3.2.6 

The Presentation and Preservation of Historical Objects skriver om hur Auschwitz-

Birkenau arbetar med bevarandet av utställningsmaterial, med särskild hänsyn given 

till utställningsmaterial som består av papper, då dessa kräver ett annorlunda 

omhändertagande.  Skälet till varför omhändertagandet är av relevans är för att det 

bidrar till en längre period av utställningsmaterial med hög autenticitet.  

I artikeln 3.2.5 Three Examples of Textile Conservation in the Victoria and Albert 

Museum skriver författaren, Sheila Landi, om vilka redskap som används till 

konservering av textilier samt hur tyger fungerar. Det viktigaste i denna artikel 

kopplar till hur Livrustkammaren konserverar sina textilier. Det som bör iakttas med 

noggrannhet är att varje föremål i sig är unikt. Vilket innebär att konservatorn måste 

se över föremålet och ordna den blandning som krävs till rengöringen så föremålet 

behandlas med stor respekt. Exempelvis textilier från 1700-talet då mycket 

metallsalter användes i kläderna. Just för att få ett så vackert fall som möjligt på tyget. 

Med detta metallsalt i tyget blir det svårare att konservera tyget då man måste iaktta 

en varsammare metod. I Auschwitz-Birkenau museet krävs detta likväl, exempelvis 

då museet handskas med fångkläder eller skor. Alla skor har inte samma material 

vilket innebär att ett par skor måste iakttas och sedan bedömas vad som krävs till 

detta. 

 

Autenticitet 

Wang söker i artikel 3.2.4 Rethinking authenticity in tourism experience att definiera 

begreppet autenticitet som begrepp inom turismen och detta då det ursprungligen är 

ett begrepp ifrån museeisammanhang som senare spridits till turismen. Autenticitet 

kan vara en individuell tolkning fortsätter Wang då en stereotypiserande uppfattning, 

förväntningar och tycken med mera kan påverka uppfattningen. Wang talar även om 

hur begreppet autenticitet inom turismen har tre möjliga klassificeringar – objektiv, 

existentialism samt konstruktiv – där t.ex. den objektiva berör den objektiva 

autenticiteten inom ett museum, artefakterna kan då vara ”falska” eller som Wang 

citerar MacCannell, ”autentiskt iscensatta”. En viktig fråga inom bevarandet av 

autenticiteten i både Auschwitz-Birkenau museets och Livrustkammarens föremål tar 

denna aspekt väldigt stor plats. Vad anser museerna att de kan och får göra med deras 

artefakter/föremål? Det finns särskilda regler som bestämmer hur ett museum är 

godkänt och inte godkänt att handskas med sina objekt. ICOM tar i 3.2.7 Code of 

Ethic upp etiken kring bevarande, vård av samling samt utställning. Museer bör 

utarbeta policys och riktlinjer för artefakterna i sina samlingar. Artefakterna ska 

bevaras och konserveras på så sätt att det är tillgängligt för nuvarande användning och 

samtidigt vara tillgängligt för framtida generationer att använda. Dokumentation av 

varje samlingsobjekt ska ske och artefakterna ska bevaras i utställning, magasin och 

transport genom att en skyddande omgivning skapas. Det är även viktigt att 

konserveringen ska vara på reversibel som möjligt, det vill säga att konserveringen 

ska kunna avlägsnas från artefakten om det skulle behövas. 

I Artikeln 3.2.2 Conservation talar författaren om olika syn på autenticitet, att man 

tidigare på 1800-talet njutit av konst som dekorativ och restaurerade tavlor och konst 

genom att laga med ny färg eller nya delar. Efterhand har man börjat uppskatta dem 

mer som de är och det som var gammalt blev värdefullt vilket gjorde bevarandejobb 

mer viktiga. Synen på autenticitet ändrades alltså över tid. Jukka Jokilehto skriver i 

3.2.3 Authenticity in Restoration Principles and Practises att om ett objekt som fått 

stå i flera år och fått ett patinaskikt över sig blir bevarat och rengjort av en person, 

förstörs föremålets yta. Patinaskiktet tillhör föremålet då tiden haft sin gång. 
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Auschwitz-Birkenau museet och Livrustkammaren har olika synpunkter på hur ett 

museum bör bevara sina artefakter. Auschwitz-Birkenau museet väljer att bevara de 

skor de har i sin samling genom att ta isär skon, rengöra och sedan sätta ihop skon. 

Denna process genomförs då museet anser att processen är den bästa inom 

bevarandet. Dock är detta något som Nilsson finner som något väldigt radikalt att ta 

till i första steg inom bevarandet. Inom Livrustkammaren skulle konservatorerna inte 

börja med att ta isär ett föremål, utan det sker endast i värsta fall då föremålet befinner 

sig i ett så pass dåligt skick att det inte finns andra lösningar. Dock funderar 

författarna på vad de båda museerna sagt, eftersom bevarandet av ett objekt sker på 

objektets villkor. Livrustkammarens föremål har tillhört kungligheter, människor som 

ville ha silke, metaller och smycken av bästa kvalité. Medan Auschwitz-Birkenau 

museets artefakter tidigare tillhört många olika samhällsklasser. Både fina skor med 

bra kvalité, samtidigt som artefakterna består av simpla skor som inte har en bra 

kvalité alls. Detta, anser författarna, påverkar anledningen till museernas olika 

bevarandeprocesser. Dock ifrågasätter författarna skornas autenticitet då en person 

inom avdelningen för bevarande tar isär skon, rengör patinan och sedan sätter ihop 

skon. Är skon verkligen i sitt originella skick? Blir inte artefakten ett helt nytt objekt 

då det förändras från originalskicket till ett nyare format? Detta går att diskutera 

vidare genom att säga att skon inte kommer kunna bevaras lika länge om avdelningen 

för bevarande inte genomförde denna process. Ett fall inom Livrustkammaren som 

visar en riktigt bra kvalité är ett föremål inom Drottning Kristinas utställning. Inom 

utställningen, i en glasmonter, ligger en bok som bevarats från 800-talet. Detta beror 

på bokens kvalité. Väldigt bra bläck och pappret består, enligt Nilsson, av antingen 

pergament eller mycket cellulosa. 

Något som fick författarna att tänka till gällande autenticiteten var det Nilsson 

berättade under intervjun. Att det är en skillnad mellan vad som är äkta och original. 

Detta stämmer mycket väl då ett objekt kan bestå av äkta material - inget syntetiskt. 

Dock innebär äktheten inte att objektet då blir ett original. Ett original går aldrig att 

ersätta med något som ändå är äkta. Dock kan ett objekt som är äkta och ser likadant 

ut bevara minnet av objektet för framtida besökare. I artikel 3.2.1 An introduction to 

Authenticity in Preservation skriver Pamela Jerome om hur definitionen av 

autenticitet bör vara flexibel. Livrustkammaren har Gustav III:s domino som av 

många besökare anses vara autentisk, för Auschwitz-Birkenau museet är det 

byggnadsartefakterna som t.ex. Wall of Death och dödsgalgarna. För båda museerna 

anses de vara autentiska, men inte original. Sawicki menar att det i Auschwitz-

Birkenau museets fall handlade om önskemål ifrån de tidigare fångarna, vilket 

därmed medför ett autentiskt värde. De tre utställningsartefakterna ser likadana ut 

som dess original, dock är de replika, men äkta i dess eget material. Besökaren som 

inte vet att varken eller av utställningsartefakterna är replikationer, kommer inte 

märka att det är just en replika. Detta är något som författarna funderar över väldigt 

mycket. Det är positivt att en besökare får ta del av minnet och känna att de tre 

utställningsartefakterna är autentiska. Men hur skulle besökaren känna sig när 

han/hon får veta att utställningsartefakterna inte befinner sig i dess originella skick? 

Varför då inte sätta upp notiser eller skriva in denna information i 

informationsskyltarna att det faktiskt är en replika och inte original. Besökaren 

kommer känna sig lurad. Om det istället fanns informationsskyltar som signalerade 

detta skulle i så fall öka museets trovärdighet och därmed hela museets autenticitet. 

Om besökaren får veta att det inte är originalet kan besökaren komma att tro att fler 

av föremålen också är replikationer, något som inget av museerna skulle gynnas utav.  
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Efterkonstruering 

Författarna anser att autenticitet bör vara flexibel i särskilda fall. Exempelvis då 

Nilsson fick förfrågan att konservera Josefinas bröllopsklänning. Klänningen som var 

i så dåligt skick var alltså tvunget att sprättas upp då bevarandet inte kunde ske på 

något annat sätt. I Auschwitz-Birkenau museet finns the Wall of Death och dödsgaljar 

som är efterkonstruerade, så besökaren kan uppleva minnet av dessa två artefakter, 

även om artefakterna inte är originella. Författarna anser att efterkonstruering kan 

vara en sista möjlighet för bevarande då inga andra medel finns att ta till. Dock bör 

dessa objekt vara markerade och exponerade för besökare - att just dessa objekt är 

efterkonstruerade, så museet från början är ärligt mot besökaren och därmed skapar en 

högre grad av trovärdighet. 

 

Rumslig påverkan 

En sak som är viktig att tänka på är hur de båda museerna är lokaliserade. Auschwitz-

Birkenau museet är till största del utomhus, därför blir byggnader påverkade av 

naturlagarna då byggnader är exponerade för oreglerad omgivning, det vill säga 

väderlek, luftfuktighet, temperatur med mera. Medan Livrustkammarens objekt finns 

inomhus i en kontrollerad miljö. Förutom detta är montrarna i en ännu mer 

kontrollerad miljö med en särskild luftfuktighet, ljusexponering samt temperatur. Det 

är alltså viktigt att ta hänsyn till och respektera båda museernas artefakter då dessa är 

väldigt unika för sitt slag. 
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6. Diskussion 

Då vi ville undersöka och jämföra hur Auschwitz-Birkenau museet samt 

Livrustkammaren organiseras och drivs gällande bevarandet av deras artefakter 

intervjuade vi personal på båda museerna samt genomförde deltagande observation 

och fältstudie. Intervjun gjordes för att få museernas synvinkel och deltagande 

observation/fältstudie gjordes för att få besökarens perspektiv och se hur museerna 

uppfyllde deras riktlinjer och mål. Personerna som intervjuades var en PR-ansvarig 

och en textilkonservator, dock hade situationen varit optimal om vi fått möjligheten 

att intervjua en konservator på vardera museum eftersom vi förmodligen skulle fått 

mer likvärdig och jämförbar information. Å andra sidan hade PR-ansvarige väldigt 

mycket information om just bevarande och autenticitet. Något som kunde fått 

resultaten i denna undersökning att förändras handlar om valet av frågor. Fanns det 

något område vi glömde att täcka som hade kunnat leda intervjun i en annan riktning.  

Resultatet av vår undersökning visar för oss hur besökare upplever de olika museerna 

samt hur museerna vill framstå. Vi fick även fram hur museerna ställer sig gällande 

autenticitet samt bevarande av artefakter. Museerna arbetar utifrån sina egna 

förutsättningar och sina egna riktlinjer inom bevarande och autenticitet.  

Likheter i hur museerna presenterar sina utställningar handlar om hur informationen 

presenteras. Det finns informationsskyltar för de olika artefakterna i vardera museum. 

En skillnad i hur museerna presenterar sina utställningar ligger i 

presentationsmetoden, det vill säga att Auschwitz-Birkenau inte erbjuder audio-

guidning som komplement till gruppguidningarna, till skillnad från Livrustkammaren 

som gör det. En annan skillnad ligger i artefakternas förutsättningar vad gäller 

bevarandet samt utställningen, i Livrustkammarens fall kommer de ifrån 1800-talet då 

en hårdare konserveringsmetod var vanlig medan Auschwitz-Birkenau inte får 

förstöra byggnaderna för mycket med konserveringen. 

Likheten är hur viktig bevarandet av autenticiteten är. Om museerna inte skulle 

använda sig av olika bevarandemetoder skulle de inte ha olika artefakter att ställa ut i 

sina utställningar. Till exempel att Auschwitz-Birkenau museet har en samling med 

hår från fångar som de valt att inte konservera. Dock finns det skillnader i hur 

museerna bevarar sina artefakter. De skulle inte kunna använda sig av samma 

bevarandemetoder då plagg och material kommer från väldigt skilda bakgrunder.  

Med detta anser vi att autenticitet som begrepp inte ska ses som statiskt utan 

dynamiskt beroende på situationen. Det handlar huvudsakligen om att något ska vara 

som det påstås ha varit. Om det är original eller inte avgör ej om det är autentiskt eller 

inte. 
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7. Vidare forskning 
I denna uppsats har huvudsakligen bevarande av textilier och byggnader diskuterats 

och analyserats. Vidare forskning skulle kunna vara att öka spektrumet av studie på 

museers bevarande av artefakter. Exempel på detta skulle kunna vara att studera hur 

man på Vasamuseet bevarar ett skepp som legat under vatten eller hur Stockholms 

Spårvägsmuseum arbetar med att bevara fordonen i utställningen.  

En annan aspekt är kunna göra studier på hur museer i olika länder arbetar med och 

ställer sig till autenticitet och bevarande. Studien kan gå ut på hur museer väljer att 

följa International Council of Museums riktlinjer och principer i relation till deras 

egna länders regleringar och normer. 



 

43 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Tryckta publicerade källor (böcker/artiklar) 
Ning Wang, (1999), Rethinking authenticity in tourism experience, Annals of Tourism 

Research, vol.26, pp.349-370. 

 

Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. 

 

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, 

Studentlitteratur, Lund, 1994. 

 

Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2.,[omarb. och utök.] 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009. 

 

Hjerm, Mikael & Lindgren, Simon, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys,1. 

uppl., Gleerup, Malmö, 2010. 

 

Susan A. Crane (1997), Memory, Distortion, and History in the Museum, History and 

Theory, Vol.36, No.4, Theme Issue 36: Producing the Past: Making Histories Inside 

and Outside the Academy, pp.44-63. 

 

Charles R. Garoian (2001) Performing the Museum, Studies in Art Education A 

Journal of Issues and Reseatch 42(3), Vol.42, No. 3, pp.234-248. 

 

Les Field (2009) Four Kinds of Authenticity, American Ethnologists, Vol.36, No.3, 

pp.507-520. 

 

Pamela Jerome (2008), An Introduction to Authenticity in Preservation, Association 

for Preservation Technology International (APT), APT Bulletin, Vol. 39, No. 2/3, 

pp.3-7. 

 

Theodor Sieg, (1966), Conservation, Philadelphia Musem of Art Bulletin, 

Conservation, Vol. 62, pp.127+129-156. 

 

Jukka Jokilehto (1985) Authenticity in Restoration Principles and Practices, Bulletin 

of the Association for Preservation Technology, Vol.17, No.3/4, pp.5-11. 

 

Sheila Landi, (1996), Three Examples of Textile Conservation in the Albert Museum, 

Studies in Conservation, Vol.11, No. 3, pp.143-159. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

Elektroniska källor 

 

Definition, museum: http://icom.museum/icom-network/20000-museums/ 

[Hämtad 2013-05-30, 13.37] 
 

Artikel, Conservation: 

<http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3795169.pdf?acceptTC=true> [Hämtad 2013-

05-29 09:52] 

 

Museum i allmänhet: 

<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/398814/museum>[Hämtad 2013-05-

29 09:47] 

 

Definition, autentisk: http://www.ne.se/kort/autentisk [Hämtad 2013-05-29 10:29] 

 

Artikel, Autenticitet i bevarande: 

<http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25433945.pdf?acceptTC=true>[Hämtad 2013-

05-29 10:38] 

 

Auschwitz. <http://www.ne.se/lang/auschwitz>, Nationalencyklopedin, [hämtad 

2013-05-30 20:15] 

 

Auschwitz-Birkenau museets officiella hemsida, liberation: 

<http://en.auschwitz.org/h/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemi

d=31&limit=1&limitstart=6> [Hämtad 2013-02-08 15:02] 

 

Auschwitz-Birkenau museets historia: 

<http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1

3&Itemid=13>[Hämtad 2013-02-07 15:07] 

 

Definition, Auschwitz: <http://www.ne.se/lang/auschwitz>, Nationalencyklopedin, 

[hämtad 2013-02-07 15.10] 

 

Livrustkammaren. <http://www.ne.se/lang/livrustkammaren>, Nationalencyklopedin, 

[hämtad 2013-05-27, kl.17.18] 

 

Livrustkammarens officiella hemsida, historik: 

<http://livrustkammaren.se/sv/utforska/ett-museum-blir-till> [hämtad 2013-05-27, 

kl.17.31.] 

 

Etnografi. <http://www.ne.se/lang/etnografi/165012>, Nationalencyklopedin, [hämtad 

2013-03-07 15:31] 

 

Operation of Museum i Britannica: 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/398828/operation-of-

museum>[Hämtad 2013-02-05 13:17] 

 

International Council of Museum: http://icom.museum/the-organisation/icom-in-brief/ 

[Hämtad 2013-09-24 09:20] 

 

http://icom.museum/icom-network/20000-museums/
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3795169.pdf?acceptTC=true
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/398814/museum
http://www.ne.se/kort/autentisk
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25433945.pdf?acceptTC=true
http://en.auschwitz.org/h/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=31&limit=1&limitstart=6
http://en.auschwitz.org/h/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=31&limit=1&limitstart=6
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=13
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=13
http://livrustkammaren.se/sv/utforska/ett-museum-blir-till
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/398828/operation-of-museum
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/398828/operation-of-museum
http://icom.museum/the-organisation/icom-in-brief/


 

45 

UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141067e.pdf pp. V-VII + 

1-220. [Hämtad 2013-05-50 15:44] 

 

Kozub, B.(2004) The Presentation and Preservation of Historical Objects Made of 

Paper in Auschwitz-Birkenau Stade Museum in Oswiemcim, pp.79-86. 

<http://www.aiccm.org.au/docs/BPG2004/Kozub_BPG_2004.PDF> [Hämtat 2013-

05-14, kl.12.22] 

 

 

Muntliga källor 
 

Intervju med Pawel Sawicki, PR-ansvarig, 01-03-13 i Auschwitz-Birkenau-Museets 

PR-avdelning, Oświęcim. Polen. 

 

Intervju med Johanna Nilsson, textilkonservator, 29-05-13, på Svensk Museitjänst, 

Riksantikvarieämbetet i Tumba, Sverige. 
 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141067e.pdf
http://www.aiccm.org.au/docs/BPG2004/Kozub_BPG_2004.PDF

