
Vad är ett museum? 

Konstnärerna Robert Smithson och Allan Ka
prow tog 1967 itu med frågan med stort allvar och 

humor i ett samtal där de liknar museet vid ett mausole
um. De drömmer, bland annat, om ett utrensat och stängt 
Guggenheim – ett museum fyllt av olika slags tomhet. 
Allt håller på att förvandlas till ett museum, varnar 
Smithson, tidigt ute i sin kritik mot en globalt omfattan
de museikultur som slukhål för ett fragmenterat kultur
arv. Samtalet rör sig kring museet som skärningspunkt för 
(möjliga) tillstånd som tomhet och utfyllnad, fragment 
och helhet, aktivitet och inaktivitet, det förutsägbara och 
det oväntade, det levande och det döda. 

Denna text utgår ifrån dessa tillstånd medan den 
uppsöker ännu fler motsägelsefulla begrepp för att söka de
finiera institutionens identitet i samhället, i relation till tre 
rumsliga tillstånd; ett museum, en institution, ett cent
rum? Med Konsten att hålla öppet inleds denna forskaran
tologi framställd vid ett ämnesmuseum, som genom sitt 
vidgade uppdrag har bytt namn från Arkitekturmuseet till 
Arkitektur och designcentrum. Textens titel påminner oss 
om själva grundförutsättningen i vårt uppdrag; att hålla 
öppet, att förmedla våra ämnen till en sammansatt publik 
med olika förkunskaper och att som institution uppfylla 
vårt löfte till samhället. Forskningen vid museet bidrar 
till att vidmakthålla institutionens existentiella frågeställ
ningar. Forskningen håller linjen öppen mellan samtiden, 
framtiden och kulturarvet – släpper in ljus i samlingarna, 
öppnar rum, böcker, lådor och kapslar och lyssnar efter rös
ter bland hyllorna som koltrasten lyssnar efter maskarnas 
rörelse under jorden. Forskning är en öppethållande verk
samhet.

Under arkitekturmuseet Live: 48 timmar som pågick under 
en vecka i februari 2011, var samtalet mellan Smithson 
och Kaprow föremål för ett textseminarium initierat av 
Staffan Lundgren, vars förlag senare utgav samtalet mel
lan konstnärerna i svensk översättning, med kommentar 
av Dan Karlholm, i en liten skrift (Vad är ett museum? Axl 
Books, Stockholm 2013). Projektet 48 timmar var en del 
av utställningsperioden am Live; sju temaveckor med fritt 
inträde under perioden januari till mars 2011. Veckan 48 
timmar hade underrubriken ”Konsten att hålla öppet”. Tan
ken var att museet under 48 timmar skulle hålla helt öppet, 
inte bara i den förväntade bemärkelsen – tillgänglighet till 
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institutionens fysiska rum – utan även öppna för insyn i 
verksamheten. Under 48 timmar flyttade ett antal prakti
ker och samtal in i museet, där de kom att ingå i en slags 
ut och invändning av sin egen och museets verksamhet. 
Under de 48 timmarna utgick de ifrån sin egen praktik, 
rummet och mötet med publiken för att lösa upp museets 
gränser. En övning i konsten att hålla öppet, helt enkelt, 
förtätad till en vecka av gränsöverskridande aktiviteter och 
tillgång till delar av verksamheten som annars skulle und
gå besökaren. Projektet 48 timmar visade att det krävs mer 
än att en entrédörr står öppen mellan bestämda klockslag 
och att allmänheten under dessa tider är välkommen att 
passera denna dörr, om man verkligen vill undersöka vad 
det innebär att driva en öppen verksamhet. Att hålla öppet 
är ett ställningstagande som hela tiden måste erövras och 
motiveras. Varför finns vi? Hur bidrar vi till samhällsde
batten och ämnesutvecklingen? 

Vad är ett museum, och vad är motsatsen till ett öppet 
museum? Det spontana svaret är ett stängt museum, som 
på måndagar, eller stängt som under ombyggnad. Ett mer 
kritiskt svar är att motsatsen till det öppna museet är ett 
slutet museum, en plats som avsiktligt eller oavsiktligt 
utesluter vissa grupper. Ett museum belagt med entré
avgift kan vara mer slutet än ett museum med fritt in
träde. En än mer kritisk iakttagelse är att motsatsen till 
ett öppet museum är en tyst institution, som inte deltar 
i samhällsdebatten eller samhällslivet. Utan museets pu
blik skulle tystnaden drabba institutionen utifrån och in. 
Museets och institutionens största bävan förefaller vara 
tomhet och tystnad. 

”Din hållning verkar vara en som intresserar sig för 
vad som händer. Jag är mer intresserad av vad som 
inte händer, det område mellan händelser som skulle 
kunna kallas för gap. [] Detta gap finns i de uttrycks
lösa och tomma områden och miljöer som vi aldrig 
uppmärksammar. Ett museum tillägnat olika slags 
tomhet skulle kunna utvecklas. Tomheten skulle 
kunna definieras av den faktiska installeringen av 
konsten. Installationer borde tömma rum, inte fylla 
dem.” (R. Smithson. Vad är ett museum? s. 8)

Smithsons dröm om det tomma museet är kulturtjänste
mannens mardröm. Det finns inget svårare att försvara än 
tomhet, oavsett om det gäller stadsplanering eller insti
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tutioner. Med samma logik borde inget vara lättare än att 
fylla upp, att uppta staden eller institutionen. Det oplane
rade kan skapa förvirring, kanske till och med framkalla 
oro, när det meningsfulla eller meningsskapande plötsligt 
undflyr oss i stadsbilden och i andra livsmiljöer. När vi 
ställs inför det oplanerade och blir tvungna att fylla på 
med mening själva kan märkliga detaljer möta sinnena, 
som noggrant söker av rummet efter vägledning. Ställda 
inför en ofylld tidsperiod, som väntan, hanterar vi också 
en slags tomhet, om vi inte söker stimulans i en mobilte
lefon. Oplanerade ytor, tomhet och väntan skapar tidsrum 
som tar emot och kastar ut idéer om nytta och mening på 
ett helt annat sätt än tid och rum som inte ger oss tillfälle 
eller anledning att ifrågasätta dess syfte och mening. 

I sina urbant perifera undersökningsfält söker Smith
son upp gränsland, gärna färska lämningar av ett liv som 
är i färd med att stå tillbaka för ett annat, platser som 
han upphöjer till iakttagelse genom minimal gestaltning. 
Forskningen kan försätta sig i det tillstånd som förmår 
hämta hem iakttagelser och svar ur de tillstånd som in
stitutionen inte skapar. Genom forskaren kan information 
hämtas i tomheten mellan fyllnaderna så att tystnaden bör
jar ge ifrån sig röster både i stadsrummet och bland hyll
planen i biblioteket och samlingarna. Vad tiden har fyllt 
våra rum med råder vi inte alltid över, men med det ”öp
pethållande” som är forskning kommer även tomhet och 
frånvaro att tala och inte bara eka om sitt ofyllda tillstånd. 

Är det här museet halvtomt eller halvfullt? Rädslan för 
tomrummet gäller både tid och rum. Oplanerad tid är 
vi rädda för; tiden och rummet ska fyllas för att kännas 
meningsfulla. Vi talar om att uppfylla vårt uppdrag, men 
vi talar också om det uttömmande samtalet. Vissa dröm
mar går i uppfyllelse, medan andra går upp i tomma intet. 
Om museerna idag är aktörer inom kulturindustrin med 
främsta uppgift att locka nya besöksgrupper, kan de inte 
fyllas nog. Då måste deras giltighet räknas i ”antal besö
kare”. Förmedling, centralt i museets uppdrag, kan mätas 
i antal människor som passerat entrédörren, eller deltagit 
i aktiviteter som visningar eller föreläsningar. Hur många 
som passerar en dörr är lätt att räkna, men vad som händer 
innanför denna dörr är mycket svårt att kvantifiera – vi 
har ännu ingen enhet att mäta och ange kunskap eller 
upplevelse i.

Utfyllnad och illusionen av fullbordan hör till trygg
hetsskapande mekanismer i samhället som är särskilt tyd
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liga på institutioner och museer. Institutionens rädsla för 
tomhet, och impulsen att fylla rummet, är direkta kon
sekvenser av hur dess uppdrag är formulerat – att skapa 
innehåll, och därigenom leverera upplevelser och kunskap. 
Samhället förväntar sig kontinuitet och innehållsmässig 
utfyllnad. Tomhet är nästintill tabubelagt – ett sändnings
avbrott i etern eller en tom dagstidningssida måste i me
dia betraktas som ett sammanbrott. Vi lever i ett samhälle 
som är inriktat på kontinuitet och ständiga flöden, media 
och service utan avbrott, långa öppettider och utan luckor 
i tablåerna. Med begreppet ”24timmarssamhället” lanse
ras service och myndighetskontakt i det virtuella rummet 
närhelst man önskar förutsatt att man har en uppkoppling. 

Är ett museum dess rum? En tydlig tendens i kultur och 
institutionsvärlden är att den största publika och mediala 
uppmärksamheten ofta kretsar kring det museum, den 
teater eller organisation som frivilligt eller nödtvunget 
rubbas ur sina institutionella cirklar. När museet eller 
institutionen lämnar sitt ”normaltillstånd”, då program
met inte är knutet till fasta lokaler, infinner sig känslan 
av att ”vad som helst kan hända”. Det är märkligt nog 
inte ofta vi möter denna känsla i vardagen. Vi sätter oss 
inte själva på spel så ofta, än mindre gör våra institutioner 
det. Just i detta tillstånd av total öppenhet, ”vägglöshet” 
rentav, blir värdet av kulturinstitutionen synligt. I detta 
potentiella tomrum ställs besökarna inför insikten att de 
är medskapare och möjliggör institutionen vars existens är 
resultatet av viljestyrda handlingar. Trots denna värdefulla 
och direkta upplevelse av de demokratiska kulturvärdenas 
plötsliga synlighet, är det vare sig önskvärt eller möjligt 
att permanenta det hemlösa tillståndet. Det är däremot 
möjligt att vårda insikten om det ömsesidiga beroendet 
mellan institution och publik och mellan museum och 
besökare. 

När institutionerna lämnar tryggheten ökar allmän
hetens intresse. Ett exempel på detta fenomen är den om
byggnad som mellan 2000 och 2004 försatte Arkitektur
museet och Moderna Museet i ett ”care of”tillstånd, som 
i detta sammanhang vände den svåra situationen att hålla 
verksamheten igång utanför sina ordinarie lokaler. Resul
tatet blev ett avslappnat rum, öppet för möjligheter, som 
många människor faktiskt tog ”care of”. Det visade sig att 
i avsteget från ordinarie verksamhet blev institutionerna 
som mest utåtriktade och utmanade sin egen verksamhet 
som mest. Här gäller det att inte romantisera undantags
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tillståndet; institutionerna genomlevde situationen i viss
het om att det var under begränsad tid. Denna iakttagelse 
är inte någon kritik mot ”traditionell museiverksamhet”, 
som till exempel ansvaret för arkiv och samlingar. Är det 
något vi behöver för att skapa trygghet i samtiden är det 
tillgängligheten till historien och möjligheten att söka 
kunskap nära källorna. En lärdom av exiltillståndet är just 
känslan, från både institutionens och publikens sida, att 
man faktiskt inte kan ta museet för en självklarhet. Här 
blottades något som liknade en sårbarhet, vilket fick pu
bliken att se det rumslösa värdet i institutionen och den 
attitydförändringen kom att påverka människor på båda 
sidor om entrédörren. Händelsen kom att visa på den skör
het som präglar våra kulturinstitutioner och den styrka 
som lika tydligt växte med viljan att låta detta rum finnas 
– trots allt. Hur kan institutionerna odla de positiva egen
skaperna som identifierats i exiltillståndet? Den öppenhet 
och tillit, som präglar attityderna runt den hemlösa insti
tutionen är svår att omskapa i ett museums permanenta 
rumsliga och institutionella tillstånd. 

Att ansvara för samlingar innebär att sträva efter att fylla, 
att uppfylla löftet att samla och samtidigt försätta sig i 
ett permanent omöjligt tillstånd avseende alla anspråk på 
att vara komplett. Tomhet och frånvaro öppnar för oför
utsedda händelser – här måste man släppa den rumsliga 
kontrollen. Det tomma rummet skapar osäkerhet och 
möjligheter att göra tillägg, medan det fyllda rummet 
skapar säkerhet och omöjliggör tillägg. Under am Live 
iscensatte Monica Sand och Ricardo Atienza museirum
met under en veckas tid genom att tömma det på nästan 
allt utom människor och deras rörelser. Det radikala tom
rummet aktiverades av dansare, ljud och musik som istäl
let för att nyttja den fasta scenen använde sig av rummet i 
sin helhet; som akustiskt rum, som yta att undersöka med 
alla sinnen, kort sagt som arkitektur. Scenen förvandlades 
till en byggworkshop för barn och vuxna, där en tempo
rär stad växte fram i papper för att åter vecklas ihop efter 
veckan, påbörjad men oavslutad. 

Vår kultur har dåligt överseende med det ofärdiga samti
digt som det blir allt mer omöjligt att uppnå ett fullbor
dat och komplett tillstånd. Kanske börjar vi inse att det 
tankegods vi fått ärva blivit för tungt att bära, oavsett om 
vi låter institutionerna bära tyngden av det på sina hyllor 
och oavsett om arvet idag fördelas på fler människor som 
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uppnår högre ålder än tidigare generationer. Vi lever med 
idén om det beständiga, medan vi alltför sällan bara blir 
stående en stund. Vi söker säkerhet i begreppet innehåll 
och reagerar med osäkerhet inför uppehåll. 

 
Vad är en institution? 

Begreppet institution rymmer verbet statuere – att stå, att 
bestå. För att det bestående ska förbli beständigt måste 
institutionen förändras med det samhälle som instiftat 
den. Förmåga till förändring är alltså en förutsättning för 
alla institutioner som vill bestå. Institutioner anpassar sig 
till den rådande diskursen både inifrån och utifrån; nytt 
innehåll, nya metoder, nya roller, nya uppgifter och nytt 
namn. Begreppet ”institution” omfattar flera betydelser. 
Förutom kulturinrättning eller akademisk organisations
enhet använder man inom samhällsvetenskapen begrep
pet som benämning på varaktiga normer och regler som 
strukturerar mänskligt handlande.

Samhällsinstitutionerna, eller de sociala institutioner
na, omfattar familjen, kyrkan, kungamakten, krigsmakten 
och i förlängningen även de etablerade tankemönster som 
formar vårt beteende i relation till institutionerna. I denna 
text handlar det främst om en kulturinrättning eller sam
hällsinrättning som etablerats för att framhålla värdet av 
ett visst kunskapsområde, en värdegrund, ett kulturarv 
eller kulturfenomen som anses så pass skyddsvärt och nöd
vändigt att förmedla att det instiftas med ett fysiskt rum, 
öppet för besök. För besökaren är institutionen avläsbar 
utifrån inriktning, program och innehåll, men oftast är det 
själva rummet som är den mest varaktiga och identitetsbä
rande manifestationen av institutionen. Institutioner kan 
rymma olika temporära rum som avlöser varandra i olika 
takt, men i grunden är det fråga om ett publikt rum. Det 
finns en stark självbevarelsedrift hos den publika institu
tionen vars permanens är helt avhängig dess giltighet i 
rådande samhällsordning. 

Vilka krafter inverkar på institutionen? Det självklara vore 
att besvara denna fråga utifrån ett samhällsvetenskapligt 
och sociokulturellt perspektiv genom att hänvisa till hur 
ekonomiska, politiska, kulturella, ideologiska och sociala 
krafter inverkar på institutionen. Men om man stannar 
upp redan vid ordet krafter kan man ta en annan väg, via 
fysiken och mekaniken, för att undersöka balansförhållan
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det som antyds av det etymologiskt inbakade ”beståendet” 
i institutionen. Att ”instatuera” något (en institution) – 
för att pröva en ny ordbild – är att inta en position med 
en tänkt jämvikt till övriga systemet. Om systemet är 
dynamiskt (som samhället), måste balanspunkten omför
handlas oavbrutet i relation till omgivningen. Statik och 
dynamik går, som fysikaliska system, inte att studera utan 
inverkan av tidsfaktorn, och det gör heller inte diskus
sionen om institutionen i kulturen. För att besvara vilka 
krafter som inverkar på institutionen, utan att hämta möj
liga svar ur samhällsvetenskaperna, kan man alltså säga att 
ordet institution berättar mycket precist om hur denna 
kropp relaterar till omgivande system.

Hur inverkar tiden på institutionen? Ett samhällssystem 
som präglas av snabba förändringar ställer krav på insti
tutionerna att anpassa sig till takten. Problemet är att de 
flesta institutioner är instiftade i samhällen som tycker 
sig befinna sig i snabb förändringstakt (som under det 
sena 1800talet) – paradoxalt nog som ett försök att sakta 
ner tiden. Vissa museer tänks fungera som en parerande 
rörelse; som stöd för minnet, som bevarare av kulturarv, 
som behållare av kunskap och historia för att säkerställa 
kontakt med det förflutna på färden mot framtiden. Om 
institutionen ska motverka den rörliga omgivningen och 
utgöra en balanserande punkt för reflektion, det vill säga 
kunna parera omgivande rörelser, så behöver den vara fritt 
inhängd i samhället. 

Sedan den andra industriella revolutionen har antalet 
museiinstitutioner bara ökat med produktionstakten och 
med de ökade kommunikationsoch konsumtionsmöjlig
heterna. Så här beskriver kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth denna institutionsform i inledningen till konfe
rensen museer i en ny värld (Stockholm, 5 februari 2014): 
”Museer utgör viktiga delar av samhällets kollektiva min
ne och är samtidigt platser för reflektion kring samhällets 
utveckling och framtid. Idag står museerna inför en rad 
utmaningar som ytterst har sin grund i de pågående och 
snabba samhällsförändringarna”. 

Utmaningen består alltså i, som tidigare sagts, att be
stå som funktion genom att röra sig i takt med tiden, vilket 
är detsamma som att inta en position med en tänkt statisk 
jämvikt i det dynamiska omgivande systemet. Förmodan 
att institutioner och marknader samexisterar på nästintill 
lika villkor präglar ofta kulturinstitutionernas ekonomis
ka verklighet. Institutioner ska helst bära sin egen vikt. 
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Samhällstakten skruvas upp samtidigt som man efterfrå
gar institutionens funktion som en plats för eftertanke. 
Den tröga institutionen, som erbjuder ett rum med helt 
annan takt, efterfrågas samtidigt som marknadens spel
regler läggs över kulturinstitutionerna. En anpassning till 
det kommersiella rummets funktioner sker exempelvis på 
bibliotek, där man ser sig tvungen att erbjuda samma sak 
som ett butikscafé kan erbjuda: möten, tidskriftsläsning, 
fika, shoppingmöjligheter. Anpassningen är ofta missrik
tad – biblioteksbesökarna själva efterfrågar ofta det som 
biblioteket försöker att vända sig från – tystnad, bokut
låning, informationssökning, studiemiljö. En viss tröghet 
behövs på ”platser för reflektion”. Detta är en svår uppgift 
för institutionen att lösa: att sätta takten själv – hellre leda 
än följa, och ibland hellre ledsaga än leda. 

Att ”äga giltighet” och därmed motivera ”det instituera
de” (museet eller kulturinstitutionen) kan alltså utvecklas 
från grovt sett följande ståndpunkter: att institutionen 
antingen motiverar sin närvaro i samhället genom att ut
göra ett alternativ och inta en kritisk position eller att 
institutionen uppfyller marknadsstyrda behov och svarar 
mot önskan att positionera en geografisk plats eller på 
andra sätt medverka till varumärkesbyggande. Inom mu
seiväsendet debatteras begreppet ”new museology” som 
beteckning för utvecklingen sedan 1990talets början, där 
museer och institutioner anpassar sig, och anpassas till, 
en global konsumtionspublik som söker en varumärkes
garanterad museiupplevelse. Den kritiska institutionen 
har, i proportion till grad av kritisk närvaro i samhället, 
allt sämre ekonomiska förutsättningar medan allt mer ka
pital samlas i de ”varumärkta” institutionerna. Samtliga 
aktörer verkar dock vara beroende av att det institutio
nella fältet rymmer ett brett spektrum, med många sor
ters institutioner, för att kunna definiera sin verksamhet 
och inta en position i både en nationell och internationell 
kulturkonsumtionskontext. 

Kulturinstitutionens värde är idag vedertaget i ett 
stadsplaneringsperspektiv, där konst, kultur och arkitek
tur påstås medverka till ett socialt hållbart samhälle med 
utveckling präglad av mångfald. Marknad, politik och pu
blik vill ha sina institutioner och museer och har höga för
väntningar på dem innehållsmässigt och som bidragande 
till utvecklingen, men var och en av dessa aktörer utgår 
från sina egna metoder och enheter när man skall mäta hur 
meningsfull institutionen är. 
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Idag finner vi också museiliknande institutioner som 
ger sken av att vara museer. Nyligen öppnade The Siemens 
Crystal i London, där Europas största teknikföretag, under 
sitt eget namn, inrättat ett slags ”science center” eller mu
seum på temat hållbar stadsutveckling. I ett spektakulärt 
nybygge framförs urbana utvecklingsstrategier som inte på 
något sätt placerar Siemens utanför ekvationen. Med denna 
plats, detta rum, får företaget tillträde till människors fri
tid och den kontaktyta med publiken som företag i den 
storleken har svårt att etablera. Hur sorteras Siemens Crys
tal i turistguider och andra aktivitetskalendrar? Med en 
imponerande byggnad, fasta öppettider, stängda måndagar 
och roterande utställningar är det svårt att betrakta denna 
företagsaktivitet som annat än ett museum. 

Institutionerna och museerna är publika rum och be
sitter därmed den viktigaste rumsliga egenskap som den 
idag dominerande marknadsekonomins platser saknar: ett 
rum som inte i första hand är uppvärmt och upplyst för att 
stödja konsumtion. Vad är det som står på spel? Ett sam
hälle som förlorar sina publika rum förlorar möjligheten 
att samlas kring frågor och utveckla gemenskaper utanför 
konsumtionsparadigmet. Museiväsendet som vi känner det 
idag växte fram under industrialismens 1800tal, som en 
del av en nyväckt medvetenhet om samhällets förändrings
takt och ett kunskapsbehov som omfattade både historia 
och framtida utvecklingsmöjligheter. Så kallade ”corporate 
museums” inrättades i takt med industrialismens utveck
ling, med den kombinerade agendan att visa på utveck
lingen från hantverksprodukter till rationellt tillverkade 
föremål, och samtidigt befästa en företagsidentitet i his
torien. Detta fenomen har idag tagit sig in i upplevelsein
dustrins fält, där museer omtolkats som upplevelsecenter. 

Marknaden vill i möjligaste mån etablera en liknande 
kontakt med allmänheten som motsvarar den som allmän
heten har med institutionerna och inrättar rum som liknar 
institutionens och museets rum och därmed den relation 
till publiken som görs möjlig där. Här inträder ytterligare 
en paradox där museer som vill närma sig sin publik gör 
det genom att efterlikna de kommersiella rummens inne
håll. Medan kommersiella krafter vill ta del av museets 
trovärdighet och ”neutralitet”, vill museer efterlikna plat
ser där människor uppehåller sig och söker återskapa den 
konstruerat avslappnade atmosfär som styr utformningen 
av sofistikerade köpeplatser där man eftersträvar att män
niskor uppehåller sig i det kommersiella rummet länge 
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och frivilligt, på sin fritid. Det senare, tidsmässiga, up
pehållandet är en av de faktorer som institutionens och 
kommersens platser delar; dessa rum gör båda anspråk på 
människors fria tid. Individens fritid har iakttagits som 
ett utrymme att göra anspråk på från ett flertal branscher 
som i slutet av 1900talet identifierade sig som ”upple
velseindustrin”. Denna sektor samlar allt från spelindu
stri, turism, konst och kultur, media med mera, med det 
gemensamt att aktiviteterna utgör delar av upplevelse
ekonomin, där det man konkurrerar om är människors 
uppmärksamhet och tid. På engelska används begreppet 
”attention economy” för att markera vari själva transak
tionen, eller värdeöverföringen, ligger: människors rik
tade intresse. Hit räknas, i den svenska kategoriseringen 
av upplevelseindustrin, även arkitektur och design, vilket 
ger upphov till många frågor om hur dessa ämnen egent
ligen tolkas som delar av samhällslivet. 

En enkel tumregel borde vara att museet/institutio
nen gör det som ingen annan gör och tillhandahåller det 
som ingen annan ger. Sammanblandningen av det kom
mersiella rummet och institutionens rum är tydligt av
läsbar i den allt mer framträdande museibutiken som ofta 
fungerar som ett ”museum i museet” där utbudet anpas
sas efter pågående utställningar och museibutiken blir en 
slags konsumtionsbar miniatyrversion av museets innehåll: 
se Niki de Saint Phalle och köp en uppblåsbar ”nana”. Se 
Gerrit Rietveld och köp stolen i skala 1:6. Begreppet mu
seum lever ett märkligt dubbelliv. Medan traditionella 
museer, ofta gamla institutioner, kämpar med sin kate
gorisering och verkar vilja skaka av sig alla konnotatio
ner till samlingar, damm och dokument, söker sig många 
företagsdrivna nya institutioner till begreppet museum 
som ger önskad tyngd och prestige åt den nya institutio
nen och signalerar ett värde till publiken. För företag är 
direktkontakten ovärderlig med en allmänhet som spende
rar sin fritid i rum där värden kommuniceras och kunskap 
överförs. Genom att använda begreppet museum får pri
vata intressen tillgång till den ovärderliga uppmärksamhet 
som utgör själva varan i transaktionerna i ”the attention 
economy”.

Museiväsendet är som samhällsinstitution inte så gam
malt. Museer enligt vår samtida definition växte fram 
under 1800talet, och utvecklades under samma tid som 
nationell identitet och kolonialism stod på den västerländ
ska politiska agendan. Perioden 18801920 kallas ibland 
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”the Museum Age”, och betecknar en tid då många mu
seibyggnader uppfördes som del av det nationella projekt 
som dels riktades åt medborgarna som skulle civiliseras in 
i det moderna samhället, och dels riktades mot omvärl
den som ett framhållande av nationalstatens nya självbild, 
stärkt av kulturvärden. Michel Foucaults läsning av fäng
elsernas framväxt som en funktion av den moderna statens 
utveckling har fått sin parallell i Tony Bennetts studie av 
museiväsendets etablering under samma tid och samma 
influenser. Bennett analyserar museernas etablering som 
en del av en nationell civiliseringsstrategi. Existerande 
museer som dittills varit exklusivt tillgängliga för privi
ligierade samhällsklasser, öppnades nu för den breda all
mänheten i syfte att ge tillträde till dessa rum för social 
och kulturell fostran, och nya museer etablerades för att 
stärka den nationella identiteten. 

Ett intressant exempel på museietablering på indu
strialismens krön, mitt under det brittiska imperiets höjd
punkt, är The Museum of Manufactures, som vi idag kän
ner som Victoria and Albert Museum i London. Grunden 
till dess enorma samlingar lades genom omfattande inköp 
från den stora världsutställningen 1851, då Crystal Palace 
i Hyde Park fylldes av varor, innovationer och hantverk 
från hela världen. Efter ett namn och lokalbyte, invigdes 
South Kensington Museum av drottning Victoria 1857. 
Tillströmningen av produkter till världsutställningen, 
detta temporära ”centrum” i imperiets kärna, är den scen 
som avbildats i en mosaik av Godfrey Sykes på norrfasa
dens frontespis. Drottning Victoria kröner portiken som en 
central gestalt, placerad framför Crystal Palace. Till henne 
frambär människor maskiner, verktyg, hantverk och före
mål från geografiskt avlägsna platser. Vad man kan utläsa 
av denna gestaltning är imperiets vetskap om att den in
dustriella produktionen är beroende av teknik, hantverks
kunnande och material utifrån i en tid då den brittiska 
industrin behövde ta de sista avgörande utvecklingsstegen 
från råvaruindustri till en konkurrenskraftig varutillverk
ning. Museet har alltså sin grund i ett erkännande av till
kortakommandet, snarare än i det självtillräckliga åstad
kommandet. V&A utgår mer ifrån ”hur” än ”vem” i sina 
samlingar, dit formgivare och producenter sökte sig för att 
studera, rita av och kopiera föremålen. Drottning Victoria 
gjorde sitt sista officiella framträdande under spadtagsce
remonin av Aston Webbtillbyggnaden 1899, då museet 
döptes efter regenten och hennes make. 
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Vad är ett centrum? 

Museet och institutionen ger publik och aktörer tillgång 
till det offentliga rummet och till varandra. De flesta in
stitutioner talar om att de vill vara en mötesplats. En så
dan blir man inte för att man säger att man är det, lika lite 
som beteckningen centrum per automatik skapar ett cent
rum. I samband med Arkitekturmuseets namnbyte till 
Statens centrum för arkitektur och design, höll Monica 
Sand och jag en föreläsning till vart och ett av huvudorden 
i vårt nya namn och vi började med ordet centrum. Den 
allmänna uppfattningen är att centrum står för positiva 
värden, som mötesplats och som en plats som har drag
ningskraft, för att det händer något viktigt där – vilket 
också kan fungera som en självuppfyllande uppfattning. 
I dagligt språkbruk är ordet mest förknippat med det ur
bana förhållandet som med infrastruktur, investeringar 
och andra intresseyttringar från politiskt och kommersi
ellt håll, gör skillnad på centrum och periferi; stadskärna, 
stadsdelskärnor och förort. 

Var ligger centrum? Ordets etymologiska ursprung 
är grekiskans kentron, spetsig pinne, udd, nål – verbet 
kentein betyder sticka, spetsa. En stav nerkörd i marken 
och ett rep att spänna från denna punkt kan ha varit ”den 
första arkitektens” såväl som den första lantmätarens ti
digaste instrument. Genom att befästa en punkt kan en 
symmetrisk struktur mätas upp, och därmed skilja natu
rens kaos från människans ordning, liksom ett stycke land 
kan markeras upp i syfte att göra anspråk på. I Kurt Weils 
opera the rise and Fall of the city of mahagonny (1929), 
som Bertold Brecht skrev det tyska librettot till, markerar 
ett fördrivet litet sällskap en plats, mitt ute i ingenstans, 
med en flagga och utropar platsen till nöjesstaden Maha
gonny. Under flaggan spikas det ihop en liten bar. Detta är 
centrum i de vinddrivnas värld och det vinner allt större 
ryktbarhet. Ordet sprids och folk börjar dras till detta kon
struerade centrum. 

Samma kentron, samma temporära monument, i 
form av en flagga, sätts upp som symbol för erövring av en 
plats; på världens högsta berg, på månen, på jordens poler. 
Pennans spets mot pappret utgör ett kraftfullt centrum, en 
punkt ur vilken linjer dras upp och tankar fästs vid ytan, 
för att stanna där. Kartnålen perforerar ett blad för att ut
märka platser. Vi ”pinnas” in på gpskartor som anger vår 
plats i tillvaron, och våra avsteg därifrån, kanske punkterar 
de vår trygghet snarare än tryggar vår plats. Kentron möter 
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en yta genom att deformera den, perforera den, lämna spår 
och i värsta fall sår. Krafterna som verkar kring ett centrum 
är dels en centripetal effekt som leder in mot centrum (på 
latin center och petere – att söka), och dess ”systerkraft” som 
leder bort från centrum – centrifugalkraften (center och fu-
gere – att fly). Centrum kan alltså vara en plats där effekten 
av krafter i rörelse är som svagast, som i stormens öga. En 
centripetal kraft fördelar material in mot centrum, medan 
en centrifugal kraft slungar material utåt och gör centrum 
oförmöget att hålla kvar något. Ett centrum har potentiell 
dragningskraft och därmed makt, som synliggörs genom 
rörelserna som omger det. I ett fält med flera centrum upp
står nätverk som binder samman dessa och skapar periferier 
beroende på hur förbindelserna fördelas.

Människans miljöer, såväl i det fysiska som i det digitala 
rummet, växer fram som nätverk, vilka i sin tur kan ha 
olika egenskaper. Snarare än uppbyggda kring en central
punkt är både urbana och sociala nätverk ofta uppbyggda 
som skalfria nätverk där vissa punkter har många kopp
lingar och andra punkter har få förbindelser med andra. 
Nätverksforskare använder termerna nav och noder, där 
naven har många fler kopplingar än noderna. Ett mesh
nätverk är en slags väv, där alla noder är sammankopp
lade med varandra utan signifikanta nav, i vad som blir ett 
decentrerat nätverk. Det går i den senare nätverksformen 
alltid att hitta en alternativ väg om systemet skulle inne
hålla proppar eller brott. Ingen central kontrollpunkt kan 
urskiljas. 

Samtidigt som Smithson och Kaprow satt och redde 
ut frågan om vad ett museum är, ritade Superstudio upp 
the continuous monument, ett rutnät som på samma gång 
strikt delar in jordytan i en radikal geometri, och samti
digt i sitt utbredda tillstånd avdefinierar och abstraherar 
all markyta. Man kan se det som en ironisk kommentar till 
arkitektur i allmänhet och stadsplanering i synnerhet. Allt 
är ett torg, och ingenting kan vara centrum. Med detta 
grid, menar Superstudio, behövs inga städer, inga befäst
ningar, och varje punkt kommer att jämställas med varje 
annan punkt. 

Vi blir som digitala medborgare alltmer medvetna 
om att vi befinner oss i nätverk. Vår egen position i de 
nätverk där vi ingår är svåröverskådlig, även om var och 
en kan ses som mittpunkt i sitt eget sammanhang. Forsk
ningen kring fysiska och organiska nätverk blir allt mer 
betydelsefull, då även vår digitala tillvaro kräver fysiska 
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globala nätverk som måste underhållas och utökas för 
största möjliga leveranssäkerhet. Påverkar våra nyvunna 
kunskaper om nätverkens betydelse vår uppfattning av 
”centrum” inom stadsplanering och inom samhällsveten
skaperna?

I vår föreläsning lyfte vi fram ett par stadsplaner för att 
illustrera det tömda och det fyllda centrum. Den ena fö
reställer Palmanova, en renässansstad utanför Venedig ri
tad som en sforzinda – en koncentrisk stjärnformad stad 
– anlagd 1593 enligt Vincenzo Scamozzis idealstadsplan. 
Här upptas centrum av ett befäst torn från vilket man 
kunde överblicka omgivningarna och upptäcka faror och 
hot. Den andra stadsplanen visar NeufBrisach i nordöstra 
Frankrike, anlagd runt 1698 efter Vaubans ritningar med 
ett öppet torg i centrum, medan planen i övrigt är som 
i Palmanova, med yttre befästningsverk och en kvarters
stadsplan som inordnar stadsrummet runtom centrum. 
Det slutna och det öppna centrum representerar helt 
skilda tankemodeller: tornet, från vilket terrängen kan 
överblickas och staden försvaras, eller den öppna platsen 
där medborgare kan mötas (men också där trupper kan 
samlas). 

Vad som kännetecknar centrum i en stad är mycket 
oklart. Det som uppfattas som en stads centrum idag är 
ofta en paradoxal plats; ofta tömd på boende men full med 
människor, ofta hårt kontrollerad men full med tvivelaktig 
verksamhet, ofta betraktad som mötesplats, men i realite
ten en plats som ofta försvårar möten mellan människor. 
Centrum kan naturligtvis i en arkitektonisk helhet kom
municera positiva värden, om man verkligen genomför 
idén om ”människan i centrum”. I alla sina projekt, oavsett 
om det rörde sig om stadsbyggnad, bostadsområden eller 
kontorshus, anlade Ralph Erskine en ”village green” i mit
ten, som en demokratisk gest och en inbjudan att mötas. 
I den mån platsen fungerar just som mötesplats, kommer 
det an på strukturen runtomkring att stötta platsens värde 
och förebygga dess förintelse. 

Under vår föreläsning ställde vi frågor som; kan man ha 
både överblick och insikt i centrum? Kunskap sugs in till 
centrum, ibland tillsammans med de människor som fö
reträder den, ibland helt tagen ur sitt sammanhang. När 
kunskap förts in till centrum riskerar den alltså att förlora 
kontakten med sin ursprungliga kontext. Ett konkret ex
empel på hur centrum, i form av makt och monument, 
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förflyttas är ”the Elgin Marbles”, tagna ur sin ursprungliga 
kontext i Parthenon av britterna 1803. Föremålen befin
ner sig ännu idag på British Museum, då britterna anförde 
att grekerna saknade ett museum, ett centrum, ett argu
ment som neutraliserades i och med Acropolismuseets in
vigning i Aten 2009. I exemplet med Victoria and Albert 
Museum, handlade det om att föra kunskap från periferin 
– där den fanns – till centrum – där den behövdes – för 
att göra det möjligt att kapitalisera på den. I centrum är 
man inte alltid medveten om vad kunskapsmigrationen 
får för effekter. Utan medvetenhet om detta blir ansvaret 
för bandet mellan kunskap och kontext hängande. 

Kan man ha både ansvar och makt i centrum? Hur 
bidrar centrum till att flytta gränserna för vetande? Hur 
återskapar man kontext i centrum? Under vårt vetandes 
resa genom tiden har vi förflyttat oss från den geocentriska 
världsbilden till den heliocentriska, för att åter med annan 
kunskap placera oss i ett skallöst distribuerat nätverk i ett 
universum där allt vi har är en liten blå och grön kula till 
kontext. I geologens och seismologens värld har centrum 
ett mycket påtagligt djupled, en riktning som är ganska 
frånvarande i definitionen av begreppet centrum i dagligt 
tal. För att berätta vad som händer i en kritisk urladdning 
av lagrad lägesenergi, det vill säga en jordbävning, använ
der geologen två definitioner; ett hypocentrum, som är den 
faktiska punkt där energin frigörs, ofta under jord exem
pelvis vid en jordbävning, och ett epicentrum, den punkt 
rakt ovanför hypocentrum, där den frigjorda energin når 
jordytan. Detta dubbla centrumbegrepp hänger samman, 
det ena förekommer alltid tillsammans med det andra. 

Vad som definierar centrum är alltså inte dess faktiska 
position, utan hur händelsehorisonten tecknar sig utifrån 
dess position. Ett centrum medverkar till att skapa perife
rier, och skiljer därmed ”centrala frågor” från andra frågor. 
Mellan centrum och periferi öppnas ett stort fält av krafter 
i rörelse. Om svaret på frågan ”vad är ett museum?” visar 
sig vara ett centrum, som i Statens centrum för arkitektur 
och design, uppstår ett stort kraftfält mellan ett ”inuti” 
och ett ”utanför” centrum.

Reflexen att ”fylla” museet eller centrum med mening 
är svår att motstå. Drömmen om ett centrum i ett dyna
miskt samhällssystem tycks påverkas av fysikens centri
petala och centrifugala rörelser, krafter som gör det svårt 
att hålla sig kvar på samma plats, i samma tanke. Samhäl
let tycks blicka mot centrum och antingen önska ett torn 
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där ett tomrum finns, eller önska ett tomrum där ett torn 
står. Vi önskar tornet för dess funktion som betryggande 
monument över beständighet och säkerhet, en plats som 
kan skydda oss mot en osäker omvärld, och en plats som 
kan ge oss överblick och som vi kan överlämna oss till. 
Vi önskar tomhet för dess förmåga att ta emot drömmen 
om vad som kan vara möjligt, vilka möten som kan ske, 
vilka händelser som kan utspelas, vilka rörelser som kan 
genomkorsa rummet, kort sagt, en plats som vi både kan 
delta i och utelämnas till. Det tomma, respektive det fyll
da tillståndet speglar det som Robert Smithson beskrev 
som sitt intresse för vad som inte händer, snarare än för 
det som händer. 

Vilket (cent)rum är mest kapabelt att skapa mening? 
Vad ska man studera för att skapa mening; det som händer, 
eller det som inte händer? För att ta reda på det måste man 
vända sig bort från centrum och blicka utåt. Man behö
ver ta sig ut ur centrum för att uppfatta rörelserna som 
omflyter den punkt som utsetts till centrum, och för att 
uppfatta var gränsen mellan ”inuti” och ”utanför” centrum 
går. Tar man sig tillräckligt långt ifrån centrum kanske 
man börjar närma sig ett annat centrum – en annan plats 
som söker sin mening – vilket i sin tur kan säga något om 
hur det större nätverket är beskaffat. Nätverket tecknas av 
själva meningssökandet. Alla avbildningar av nätverk visar 
spåren av, och riktningen för, sökandet efter mening. Om 
meningssökandet skapar avläsbara linjer av aktivitet, så 
skapar också mellanrummen en karta över platser där inget 
händer, där ingen aktivitet sätter spår. Frågan om centrum 
är en meningsfull plats kan bara besvaras utifrån.

Visiting a museum 
is a matter of 
going from void to 
void. 
/ Robert Smithson

Give me a museum 
and I’ll fill it. 
/ Pablo Picasso
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