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De nya museerna

Den här studien är en kort rekognosceringsrapport från ett område 
som alltjämt är föga kartlagt - 1900-talets museiprogram och musei- 
byggande. Den är i tiden begränsad till 30-talet, det decennium då 
Tekniska museet tillkom. Tidsgränser av det här slaget är naturligtvis 
alltid diskutabla. I det här fallet skulle åtskilliga frågor kunna ställas 
och belysas på ett intressantare sätt vid en studie av mellankrigstiden i 
dess helhet. Även med begränsningen till 30-talet är emellertid mate
rialet tämligen omfattande. Rekognosceringen har därför i huvudsak 
inskränkts till en översikt över de kulturhistoriska museerna och 
deras nybyggnader.

De frågor som ställts och de iakttagelser som gjorts kretsar i första 
hand kring de allmänna förutsättningarna för 30-talets museibyg- 
gande, de strukturer och systemlösningar som valts för att tillgodose 
programkraven och den arkitektoniska gestaltning som nybyggna
derna har givits.

Katalogen över 30-talets museibyggnader är lång. År 1930 invigs 
nybyggnaden för Jämtlands museum i Östersund, Hallands museum i 
Halmstad får sin nybyggnad 1933 liksom Sjöfartsmuseet i Göteborg 
och Västerviks museum, 1934 står Sjöhistoriska museet i Stockholm 
färdigt, 1936 Tekniska museet i Stockholm, Norrbottens museum i 
Luleå och Ystads museum, 1937 invigs Malmö museum och konst
museet i Falun, 1939 Östergötlands museum i Linköping och Zorn- 
museet i Mora och just vid tröskeln till 40-talet blir nybyggnaderna 
för Statens historiska museum i Stockholm och Gävle museum fär
diga. Åtskilliga stora om- och tillbyggnader genomförs dessutom 
under decenniet. Det gäller både utvidgningar och förbättringar av 
befintliga museer, som t ex om- och tillbyggnaden av F W Scholan- 
ders museibyggnad i Växjö, och ombyggnader av andra byggnader 
för museiändamål, som t ex upprustningen av de gamla dragonkaser
nerna på Djurgården för Etnografiska museet och förvandlingen av 
Eskilstuna lasarett till Eskilstuna konstmuseum.

Under 30-talet anordnades också fler arkitekttävlingar om ny
byggnader för museer än under något årtionde vare sig förr eller 
senare: 1930 den allmänna tävlingen om nybyggnad för Statens histo
riska museum, 1931 den inbjudna tävlingen om Statens sjöhistoriska
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museum, 1932 den allmänna tävlingen om Malmö museum, 1934 den 
allmänna tävlingen om Östergötlands museum i Linköping, 1936 den 
allmänna tävlingen om Jönköpings museum och slutligen 1939 den 
inbjudna tävlingen om Västerbottens museum i Umeå. Redan dessa 
tävlingar innebär att omkring 170 förslag till museibyggnader lades 
fram under decenniet. Dessutom pågick, som alltid, långsamt fram
åtskridande utredningarom nybyggnader som trots att de realiserades 
först under det följande decenniet kom att präglas av 30-talets musei- 
tankar.

De allmänna förutsättningarna
Orsakerna till det markanta uppsving i intresset för museibyggan- 

det som inträder på tröskeln till 30-talet kan sökas på flera plan. I 
tämligen allmänna ordalag skulle man kanske kunna säga att museer
nas insamlingsverksamhet på 20-talet hade nått därhän, att de impro
viserade lokalprovisoriernas tid obönhörligt var ute. Både vad gäller 
de centrala och de regionala samlingarna var det uppenbart att man nu 
måste åstadkomma ordentliga lokaler för samlingarnas förvaring och 
vård liksom för deras vetenskapliga bearbetning och utställning för 
allmänheten.

Under 20-talet började man också allt starkare betona museernas 
sociala eller pedagogiska betydelse. När utredningen om historiska 
museet 1928 redovisades för regeringen framhöll riksantikvarien 
Sigurd Curman exempelvis ”den förändrade ställning som museerna, 
icke minst de kulturhistoriska, intaga till den stora bildningssökande 
allmänheten. Utvecklingen från furstligt kuriosakabinett, avsett för 
ett fåtals ’divertissement’, till ett vetenskapligt forskningsinstitut har 
gått vidare fram och gjort museerna till folkliga bildningsanstalter, 
avsedda att i vidsträcktaste grad tjäna alla samhällslagers strävan efter 
vidgade kunskaper om människosläktets och fäderneslandets utveck
lingshistoria på skilda områden.” Betoningen av folkbildningstanken 
i förening med de nationella strömningarna bidrog naturligtvis till att 
bredda det allmänna intresset för de byggnadsinvesteringar som det 
nu skulle bli fråga om.

Okande utrymmesbehov och bristfälliga lokaler karaktäriserade 
vid den här tiden situationen för snart sagt alla statens kulturhisto
riska samlingar i Stockholm. Riksmuseets etnografiska avdelning, 
som med kraft och framgång drivit linjen att inte följa de övriga av
delningarna till 1916 års nybyggnad i Frescati, inledde därmed sin 
långa tröstlösa tid som packlårarnas och provisoriernas museum. 
Statens historiska museum som sedan 1866 huserade i nationalmuse
ets byggnad på Blasieholmen befann sig redan 1892 i en lokalsituation 
som enligt museiledningens egen utsago var ohållbar. Också livrust- 
kammarens förläggning till nordiska museets byggnad sågs som ett 
besvärande provisorium som så snart som möjligt borde avhjälpas till 
båtnad för båda institutionerna. Statens stora marinhistoriska sam
lingar var spridda på flera håll i Stockholm och Karlskrona. Vid 
tjugotalets början diskuterade man också ett särskilt konstindustri-
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Sigurd Curman, riksantikvarie och starkt engagerad i frågan om principerna 
för museibyggandet.

museum med nationalmuseets växande samlingar som grund. Samti
digt ställde de musikhistoriska och teaterhistoriska samlingar som 
byggts upp på enskilt initiativ anspråk på både lokaler och ett statligt 
engagemang och nu började också tankarna på ett tekniskt museum ta 
form.

I det läget presenterades den första gemensamma lokalförsörj- 
ningsplanen för centralmuseerna i Stockholm. Den ingick i den all
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männa plan för statens byggnadsverksamhet i Stockholmsområdet 
som 1912 års byggnadssakkunniga efter en rundlig utredningstid lade 
fram 1925 och kom framför allt att få betydelse för den kommande 
lokaliseringen av de kulturhistoriska centralmuseerna.

En allmän princip i de byggnadssakkunnigas förslag var att sam
manhörande institutioner i möjligaste mån borde förläggas i varand
ras närhet. Sådana tankegångar ledde naturligt till att Nordiska muse
ets monumentala byggnad på Djurgården blev det rumsliga centrum 
kring vilket nybyggnadsfrågorna för de kulturhistoriska museerna i 
Stockholm fortsättningsvis kom att kretsa. Tankarnas förverkligande 
blev senare både i rummet och tiden beroende av den militära avveck
lingen av mark och byggnader på Djurgården och Östermalm. Det 
från början aktuella huvudalternativet, att bygga nytt på Galärvarvet i 
omedelbar anslutning till Nordiska museet, kunde inte förverkligas 
eftersom marinen fortsättningsvis kom att disponera området. 
Utrymningen av kasernområdet för livregementets dragoner gav 
emellertid plats för den enklav av museer som därefter successivt har 
byggts ut vid Djurgårdsbrunnsvikens norra strand: Sjöhistoriska 
museet, Tekniska museet och Etnografiska museet. Ungefär samtidigt 
öppnade militärens utflyttning från positionsartilleriets kasernområde 
på Östermalm också möjligheter för Historiska museet att så små
ningom få nya lokaler i närheten.

1912 års byggnadssakkunniga, som i alla avseenden arbetade med 
ett mycket långt tidsperspektiv, föreslog att statens museer skulle få 
sina nybyggnader stegvis under perioden 1927—1956. Under den 
första tioårsperioden skulle en nybyggnad uppföras för Historiska 
museet. Under perioden 1937-46 skulle man bygga nytt för både ett 
etnografiskt museum och ett marinmuseum och under de sista tio 
åren skulle en nybyggnad uppföras för livrustkammaren. På goda 
grunder skulle man kunna påstå att 1925 års förslag ger en ganska god 
bild av museernas plats på rangskalan i statens lokalförsörjningsplane- 
ring och byggande under decennier framåt. Att staten på 30-talet ändå 
fick till stånd en museibyggnad utöver Historiska museet har sina 
särskilda skäl. Den Wallenbergska stiftelsen stod för den huvudsak
liga delen av byggnadskostnaderna för Statens sjöhistoriska museum.

Om statens museibyggande gick trögt under mellankrigstiden, 
gäller motsatsen för de regionala museerna eller provinsmuseerna som 
de då kallades. Under 20-talet konsoliderades de regionala museernas 
ställning och samtidigt inleddes en omfattande byggnadsverksamhet 
som kulminerade under 30-talet. Den här utbyggnadsperioden kän
netecknas inte bara av ett flertal nybyggnader utan också av bety
dande utvidgningar och förbättringar av lokalerna för de museer som 
redan tidigare inrymts i kronans slott och fästningar.

En drivkraft av största betydelse för denna dynamiska utveckling 
blev de statliga lotterimedlen. Lotterimedel hade alltsedan sekelskiftet 
avsatts för olika kulturändamål och sedan början av 20-talet hade 
anslag också utgått till landsortsmuseernas verksamhet. På Vitterhets
akademiens initiativ och med riksantikvarien Sigurd Curman som 
primus motor stramades den bidragsgivningen så småningom upp till
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ett effektivt styrsystem för att utveckla det regionala museiväsendet. 
Det nya system som officiellt infördes 1927 innebar att anslagen från 
lotterimedlen skulle begränsas till ett visst antal regionala museer och 
utgå enbart för två ändamål, nämligen anskaffning av museilokaler 
och anställning av fackutbildade museimän. För det senare ändamålet 
skulle anslaget fonderas och den årliga avkastningen användas för 
löner.

Det ekonomiska stödsystemet gav under hela 30-talet riksantikva
rien Sigurd Curman en nyckelroll i de regionala museernas byggnads- 
frågor. Redan handläggningsordningen för bidragsärendena innebar 
att Vitterhetsakademien och riksantikvarien fick ett direkt inflytande 
över både programutredningarna och projekteringsarbetet. I alla de 
arkitekttävlingar om nya regionala museibyggnader som anordnades 
under 30-talet ingick dessutom Sigurd Curman i prisnämnden med 
dess dubbla uppgift att svara för tävlingsprogrammet och bedöm
ningen av förslagen. En antydan om Curmans direkta inflytande i de 
tidiga utredningsskedena kan man exempelvis få i ett brev från länsin- 
tendenten vid Västerbottens museum, Lars Wickström. Han försäk
rar Curman att han ”i görligaste mån sökt följa Dina förslag” i 
förberedelserna för 1939 års tävling om en ny museibyggnad i Umeå. 
Ett sentida vittnesbörd om Curmans betydelse ger också arkitekterna 
för Östergötlands museum i Linköping, Nils Ahrbom och Helge 
Zimdahl, i museets årsbok från 1979 som är ägnad åt museets 40-års- 
jubileum. Ahrbom och Zimdahl erinrar om de riktlinjer för musei
byggandet som Curman publicerat i tidskriften Byggmästaren inte så 
långt före arkitekttävlingen och tillägger: ”Det är naturligt att de 
Curmanska principerna kom att behärska såväl prisnämndens pro
gramskrivning och bedömning som de tävlandes arbete.” Till de 
Curmanska riktlinjerna eller principerna för museibyggandet finns 
det således skäl att återkomma åtskilliga gånger i det följande.

Verksamhetsprogram och lokalprogram
Den 20 februari 1933 anordnade Svenska arkitektföreningen ett 

möte för att diskutera museibyggnader tillsammans med prominenta 
museimän. Mötet var välbesökt och i debatten deltog bl a Hakon 
Ahlberg, Torsten Althin, Carl Bergsten, Sigurd Curman, Axel Gauf- 
fin, Ragnar Hjorth, Andreas Lindblom, Leif Reinius, Hans Quiding, 
Sixten Strömbom och Olof Thunström. Inledningsanförandet hölls 
av Sigurd Curman. Som nämnts publicerades det senare samma år i 
Byggmästaren med titeln ”Museibyggnader. Några principiella syn
punkter rörande deras planläggning”. Som redaktör i tidningen har 
Sven Ivar Lind till Curmans artikel fogat några inledande ord som 
låter ana en viss besvikelse över mötet. Arkitekterna tycks ha saknat 
en idédebatt bortom den handfasta frågan om museernas planlägg
ning. Försynt anmärker Sven Ivar Lind, att ”till grund för varje 
byggnadsprogram bör väl ligga ett kulturprogram”.

En översiktlig genomgång av vad som skrevs om museer och 
museibyggande i Sverige under 30-talet kan ge anledning till en lik
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nande, något besviken reflektion. ”Kulturprogrammet” bestod i all
mänhet av retoriska slagord som ”nutidens och framtidens levande 
museum, levande institutioner” etc. Ibland kan retoriken utvecklas 
ytterligare på det tema som redan impliceras av begreppet levande 
museum. ”Så vill det nutida museet vara en bildningsanstalt och en 
kunskapskälla, men det vill vara detta icke som ett dammigt hörn i ett 
magasin, utan såsom en vederkvickande oas, tillgänglig för var och 
en.” (Erik Lundberg i en artikel om Östergötlands museum i Svenska 
museer 1939.) Det är en smula förvånande att det som skrevs om 
museerna under 30-talet i så liten utsträckning handlar om verksam
hetens mål, att ett ”kulturprogram” så sällan formuleras som utgångs
punkt för verksamhetsprogram och lokalprogram. Spåren är få och 
diskreta av den rätt livliga idédiskussion om museernas nya roll som 
samtidigt förs på det internationella planet, framför allt i Mouseion, 
den tidskrift som Nationernas förbunds Office international des 
musées började utge 1927. Ett sådant spår är exempelvis Sigurd Cur
mans tidigare citerade skrivelse från 1928, som uppenbart har tagit 
direkta intryck av den artikel om museernas sociala roll som Jacques 
Lefrancq publicerade i den första årgången av Mouseion. Ett par 
svenska exempel på något annorlunda programvisioner för det 
moderna museet kan emellertid förtjäna att nämnas.

När Sune Lindström 1932 kommenterar tävlingen om Malmö 
museum i Byggmästaren inleder han med en nonchalant provokation: 
”Den omedelbara sinnesförnimmelse, som tanken på ett museum 
utlöser, är känslan av torr, litet bränd dammig luft. I någon mån 
blandad med intryck också av en stillastående andlig atmosfär.” Och 
med några raska penseldrag skisserar han istället museet som det 
borde vara, en fortsättningsskola för vuxna och en nöjeslokal. Ett 
sådant museum skall placeras i stadens mitt och svara för utställ
ningar, som inte bara bjuder på enstaka sinnliga upplevelser utan ger 
en dialektisk skolning och en mer realistisk syn på tillvaron. Museet 
skall också ta den moderna mediatekniken till hjälp för att bli en 
central punkt i livet för en stor allmänhet: reklam- och skyltteknik, 
film och radio - inget museum utan en biograflokal! Tonvikten i 
verksamheten skall ligga på lättillgängliga tillfälliga utställningar, 
utställningar som passar lika illa två eller tre trappor upp som en 
cigarrbutik. Framför allt bör alla utställningslokaler vara flexibla: 
”rörlighet och anpassningsförmåga äro livsvillkor för museet.”

När Gregor Paulsson 1936 i Byggmästaren recenserade tävlingen 
om Östergötlands museum i Linköping efterlyste han karaktäristiskt 
nog vad han kallar för principiella direktiv i tävlingsprogrammet. Det 
ger honom anledning till att något utveckla sin egen syn på museet 
med särskild tonvikt på dess sociala uppgift: ... ”det som så att säga 
skulle föra ut museet på marknadstorget och ställa det mitt i samhäl
let, är givetvis att anordna samlingarna på sådant sätt, att konstens 
funktion i samhällets allmänna kultur framgår därav. För att uppnå 
detta mål är det nödvändigt att skjuta åt sidan den rena fackmanna- 
synpunkten, vilken måste föra till en specialisering: etnologen håller 
på sitt, arkeologen på sitt, konstindustrimannen på sitt, gravyrspecia-
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Första pris i tävlingen om Malmö museum 1932. Arkitekt Carl-Axel Stoltz. 
Planer över museets bottenvåning och översta våning. Tävlingsförslaget fick 
beröm för goda belysningsförhållanden. (Ur Byggmästaren 1932)
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listen på sitt etc. Det gäller att visa sambandet mellan alla produkter 
av mänskligt formskapande och att ur detta samband skapa en synte
tisk kulturbild.”

Uppenbarligen har Paulssons tankar ett direkt sammanhang med 
en uppsats av Max Raphael, Program för ett konstmuseum, som 1935 
publicerades i Byggmästaren och som försöker översätta ett liknande 
tänkesätt till en ganska konkret struktur för en museibyggnad. Det 
kanske intressantaste är att Raphaels idéskiss tjänade som en direkt 
förebild för ett av de inköpta förslagen i Linköpingstävlingen, nämli
gen Gustaf Lettströms och Mats Linnmans förslag till en koncentre
rad envånig byggnad med mottot ”Konst och kultur i samma kon
tur”. Det förslaget arbetade Lettström och Linnman om i samband 
med Jönköpingstävlingen två år senare, där förslaget - nu med mottot 
”Koncentrerad kultur” - fick ett av de två andrapris som delades ut 
och efter omtävling antogs för utförande. Här kom emellertid kriget 
emellan och när bygget först på 50-talet genomfördes fanns efter en 
total omarbetning av förslaget egentligen ingenting kvar av de 
ursprungliga idéerna.

Paulssons tankar och tävlingsförslaget ”Konst och kultur i samma 
kontur” förblev därmed båda orealiserade pappersalternativ till den 
relativt enhetliga museityp som började byggas under 30-talet. För att 
sammanfatta förutsättningarna för denna museityp kan man åter 
knyta an till Sigurd Curmans artikel i Byggmästaren 1933, som inne
fattar en koncis sammanfattning av verksamhets- och lokalprogram
met för de kulturhistoriska museerna.

Curman utgår från museets uppgifter att på lämpligt sätt förvara 
föremålen, att bearbeta föremålen ur vetenskaplig synpunkt genom 
egen personal eller forskare utifrån och att låta föremålen tjäna såsom 
kunskapskälla för den stora allmänheten genom utställningar och 
därmed förenad pedagogisk verksamhet - uppgifter som kräver dels 
arbetslokaler och dels utställningslokaler och magasinslokaler. Lutt
rad av erfarenheterna från tidigare generationers museibyggnader 
betonar Curman särskilt arbetslokalernas betydelse eller kanske sna
rare personalens betydelse för att göra museet till en levande institu
tion. När det sedan gäller programmet för utställnings- och magasins- 
lokalerna delar Curman upp samlingarna i tre kategorier. Skddesam- 
lingarna, som genom få och väl valda föremål, som är vackert och 
instruktivt utställda, skall ge den stora allmänheten en god, klar och 
intresseväckande överblick över utvecklingen. Studiesamlingarna, 
som skall innehålla alla övriga föremål som kan tjäna som material för 
ett fördjupat studium av forskare och en intresserad allmänhet. De 
skall vara systematiskt ordnade, offentligt tillgängliga, tätt och effek
tivt förvarade men synliga för besökaren. Magasinssamlingarna, som 
inte skall vara offentligt tillgängliga och som innefattar föremål av typ 
flintavfall och ornerade krukskärvor etc, som väsentligen bevaras för 
forskningsändamål. Planlösningen skall göra det möjligt för besöka
ren att på ett naturligt sätt ta sig igenom skådesamlingen och hela 
tiden kunna göra avstickare till studiesamlingen från skådesamlingens 
huvudväg.
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Detta Curmans principprogram innefattar dessutom en sal för 
tillfälliga utställningar och helst också en föreläsningssal i anslutning 
därtill.

Det här ”normalprogrammet” växlar naturligtvis i verkligheten 
mycket starkt mellan de kulturhistoriska museer som byggs under 
perioden. I de regionala museerna tillkommer regelmässigt också 
konstsamlingarna med sina speciella belysningskrav. Både i de regio
nala museerna och framför allt i de kommunala tillkommer dessutom 
ofta krav på samlokalisering med större samlingssalar, bibliotek etc 
som i vissa fall, t ex i Ystad, kan innebära att lokalprogrammet avser 
ett rikt sammansatt kulturhus.

Byggnadsstrukturen
Den 19 januari 1928 redovisades som tidigare nämnts för rege

ringen en utredning om Historiska museets lokalfråga med förslaget 
att uppföra en nybyggnad i anslutning till positionsartilleriregemen- 
tets kaserner på Östermalm i Stockholm. Till utredningen hör ett 
program för byggnaden, i vilket vissa allmängiltiga principer anges för 
museibyggandet. Här formulerar Sigurd Curman för första gången de 
riktlinjer för det kulturhistoriska museets struktur som kom att 
prägla 30-talets museibyggande. En museibyggnad borde således 
uppföras ”på ett sådant sätt, att dess inre uppdelning i salar må kunna 
utan alltför stora svårigheter i framtiden modifieras. Erfarenheten har 
ju visat, att tid efter annan nya krav framkommer på museilokalernas 
gestaltning. Lämpligast torde därför vara att en modern museibygg
nad uppföres med endast yttermurarna fasta och massiva, under det 
att hjärtmurarna upplösas i smala, armerade betongpelare, mellan 
vilka de rumsindelande skiljeväggarna kunna uppföras såsom lätt 
nedrivbara plattväggar eller på annat likartat sätt. Museet bör byggas 
ungefär såsom ett stort modernt varuhus, där anordningen för varor
nas utställande och magasinerande måste vara lätt att ändra och modi
fiera efter olika krav.”

Dessa principer, delvis ordagrant återgivna, återkommer Curman 
till i sin artikel i Byggmästaren fem år senare. För att åstadkomma 
största möjliga föränderbarhet ställs ytterligare krav på byggnads- 
stommens generalitet: fönsterindelningen bör vara så regelbunden 
som möjligt samt golv och tak helt plana och utan indelning.

Samma konsekventa linje återkommer också i prisnämndens utlå
tande över tävlingen om länsmuseum i Jönköping 1937. Något förs
tapris delades som tidigare nämnts inte ut och till följd av tävlingsre- 
sultatet såg sig prisnämnden tydligen föranlåten att i sitt utlåtande 
sammanfatta några allmänna principer för hur ett museum borde se 
ut. Prisnämndens rekommendationer utandas ingen tveksamhet i den 
frågan: ”Den bästa formen för en kulturhistorisk museibyggnad 
torde vara ett stomhus, en länga inom vars ytterväggar endast en eller 
två rader av pelare, på ett inbördes avstånd mellan pelarna och raderna 
av ca 7 m, dela rummet.”

Det här är som synes en tämligen precis beskrivning av de båda
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Hallands museum 1933. Arkitekt Ragnar Hjorth, som också ritade Tekniska 
Museet i Stockholm vid samma tid. (Foto Hallands museum)

Hallands museum, bottenplan. (Ur Byggmästaren 1933)
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museer som på 30-talet nära nog samtidigt uppfördes efter Ragnar 
Hjorths ritningar, det tvåskeppiga Hallands museum i Halmstad och 
det treskeppiga Tekniska museet i Stockholm. Även om Ragnar 
Hjorths båda museer är de mest renodlade exemplen på den här 
museitypen har de nära släktingar i flertalet av 30-talets kulturhisto
riska museer. Huvudlängan i Carl Axel Stoltz vinnande förslag till 
Malmö museum 1932 är en tvåskeppig stombyggnad av samma slag, 
Nils Ahrboms och Helge Zimdahls vinnande förslag till Östergöt
lands museum i Linköping 1934 likaså. Även Sjöhistoriska museet av 
Ragnar Östberg bygger på samma princip, liksom naturligtvis ett 
stort antal av de förslag som lämnades in vid tävlingarna under hela 
30-talet. Norrbottens museum, ritat av Eberhard Lovén, ansluter sig 
visserligen i planlösningen ganska nära till Halmstads museum men 
har en helt bunden rumsdisposition. Jämtlands museum, ritat av F B 
Wallberg, hör till hela sin uppbyggnad snarast hemma i den föregå
ende periodens museibyggnadstradition.

Tekniska frågor
Under hela 30-talet spelar dagsljusfrågorna en framträdande roll 

för utformningen av de nya museibyggnaderna. Den i stort sett 
vedertagna uppfattningen var under hela perioden att sidoljus var 
fördelaktigast för utställning av kulturhistoriska samlingar, medan 
överljus ansågs närmast obligatoriskt för konstsamlingarna. För de 
regionala museerna och andra museer med båda slagen av föremåls
samlingar resulterade detta synsätt närmast automatiskt i en flervånig 
byggnad med konstutställningen förlagd till den överljusbelysta övers
ta våningen. Undantag från den regeln förekommer dock. I Norrbot
tens museum är visserligen konstsamlingen på traditionellt sätt för
lagd till den översta våningen men det norrbottniska klimatet ansågs 
inte medge några taklösningar med överljus. Det av Ragnar Östberg 
ritade Zornmuseet i Mora byggdes enbart med sidoljus, trots att det i 
första hand innehåller konstsamlingar. Här var det emellertid fråga 
om en medvetet kritisk inställning till den allmänna uppfattningen om 
överljusets välsignelser.

Överväganden kring sidoljusbelysningen hade också en bestäm
mande effekt på byggnadskroppens bredd i och med att 6 å 7 meter 
bedömdes vara största möjliga avstånd från fönster till innervägg med 
hänsyn till utställningsföremålens belysning. Med en tvåskeppig plan
lösning med bärande mittpelare eller mittvägg gav det en byggnads- 
bredd på omkring 14 meter. Med den treskeppiga planlösningen 
kunde ett mörkt magasinsutrymme läggas mellan de dagsljusbelysta 
utställningssalarna.

Under hela decenniet fortsatte också sökandet efter nya och bättre 
lösningar på det svårbemästrade problemet med överljuset. För att 
lösa problemen studerade man också mycket ingående de landvin
ningar som gjorts på andra håll i världen. I Malmö museum arbetade 
Carl Axel Stoltz exempelvis med det sk Bostonsystemet som före
bild, bl a för att i görligaste mån få ned höjden på nybyggnaden i den
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Slottsholmen från öster.
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Malmö museum, interiör översta våningen. (Foto Malmö museum)

känsliga slottsmiljön. Övre våningen i museet är - i linje med Boston
systemet - utformad som en treskeppig sal med högt sidoljus i sido- 
skeppen och överljus i mittskeppet, så konstruerar att ett reflekterat 
ljus faller på tavelväggarna medan åskådaren i rummets mitt befinner 
sig i dämpat ljus. Överljuset provades ut mycket noga i provsalar som 
uppfördes i full skala på platsen.

Nybyggnaden av Östergötlands museum föregicks av en omfat
tande studieresa till kontinenten, som bl a ledde till att man i projekte- 
ringsskedet övergav tävlingsförslagets överljuslösning enligt det sk 
Cambridgesystemet till förmån för den nya och mycket uppmärk
sammade lösning som tillämpats i Boymans museum i Rotterdam. 
System Boymans kan i korthet sammanfattas som en lanterninkon- 
struktion med undertak av en krans snedställda lameller som dirigerar
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i :a pris i tävlingen om Östergötlands 
museum 1936, inlämnat av 
arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl, 
(Originalritning från Arkitekturmuseet)
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Östergötlands museum i Linköping, exteriör. (Foto från Arkitekturmuseet)

det infallande ljuset så att det bara träffar den närmast belägna väggen. 
I Linköping användes i de s k hedersrummen en liknande lamellkon
struktion under en lanternin och omväxlande opalglas och överfångs- 
glas, medan konsthallen gavs en något annorlunda lösning. Både 
Linköpingstävlingen och den något senare Jönköpingstävlingen inne
fattar för övrigt serier av mer eller mindre genomtänkta och genomar
betade förslag att komma till rätta med de svåra överljusfrågorna. 
Särskilt Gustaf Lettströms och Mats Linnmans envåningslösningar 
karaktäriseras av ingående och intressanta ljusstudier. Det är också 
Gustaf Lettström som i en artikel i Byggmästaren 1939 ”Belysning i 
konstmuseer” sammanfattar erfarenheterna av decenniets ljusexperi
ment i det svenska museibyggandet.

Under det här skedet uppmärksammas givetvis också uppvärm-
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Linköpings museum, interiör. (Foto från Arkitekturmuseet)

nings-, ventilations- och befuktningsfrågorna alltmer i museivärlden. 
Också i det fallet står Östergötlands museum med sin bjälklagsupp- 
värmning och sin befuktning av ventilationsluften i spetsen för den 
kommande utvecklingen.

I sitt anförande i arkitektföreningen 1933 tog Sigurd Curman 
också upp dessa tekniska frågor till behandling. Framsynt som alltid, 
talade han för behovet av statliga medel för ett museibyggnadsläbora- 
torium, där byggnadsstyrelsen, IVA och museimän i samverkan 
skulle kunna ta sig an ljus- och klimatproblemen i museerna. Det 
önskemålet väntar alltjämt på sitt förverkligande.

Curmans slutord till den samlade arkitektkåren var däremot något 
av en omedelbar utmaning i funktionalismens anda: ”Den moderna 
museibyggnadens planering är en uppgift som ligger alldeles särskilt 
lämpligt till för vår tids moderna arkitekter, för vilka organisations-
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Linköpings museum, interiör. (Foto från Arkitekturmuseet)

frågor samt tekniska och vetenskapliga problems lösande icke verka 
avskräckande, utan snarare stimulerande i det arkitektoniska arbetet.” 
Det direkta svaret, elegant och omsorgsfullt formulerat kom med 30- 
talets främsta museibyggnad, Östergötlands museum, Nils Ahrboms 
och Helge Zimdahls museum i Linköping.

Den arkitektoniska gestaltningen
När Tekniska museet ännu stod under byggnad invigdes den fjärde 

i raden av huvudstadens monumentala museibyggnader, Statens sjö
historiska museum, som i snabb takt uppförts på platsen för 1930 års 
Stockholmsutställning. I sin yttre karaktär är sjöhistoriska museet en 
sann om än senkommen ättling till Nationalmuseum, Nordiska 
museet och Riksmuseet, som i monumentala trapplopp leder besöka
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ren från vardagsverkligheten till en högre upplevelse av Konsten, 
Historien och Naturen ställda i Nationens hägn.

Valet av fasadutformning hade emellertid lika litet som valet av 
arkitekter varit förutsättningslöst. För den inbjudna tävling som 1931 
anordnades om museet hade i programmet uttryckligen föreskrivits 
att förslagen inte fick avse en byggnad ”i funktionalistisk stil”. Inbju
dan till tävlingen hade utgått till tre arkitekter som uppenbarligen 
förutsattes pålitliga i sammanhanget, Ragnar Hjorth, Cyrillus Johans
son och Ragnar Östberg. Utlåtandet om Ragnar Östbergs vinnande 
förslag säger i all sin troskyldighet också en hel del om samtidens 
uppfattning av hur ett museum alltjämt både kunde och borde gestal
tas när funktionalismens genombrott redan var ett faktum: ”Anslut
ningen till 1700-talsstil är särskilt lycklig med tanke på att örlogsflot- 
tan under Gustav III upplevde en ny storhetsperiod och att handels
flottan under 1700-talet förde vår flagga ut på världshaven.” Det här 
är också en levande tradition från 1800-talets museibyggande: muse
ets arkitektoniska karaktär skall inte bara vara monumental utan den 
skall också vara en ”architecture parlante” med samma budskap som 
dess samlingars.

Värderingar eller uppfattningar av det har slaget möter man på 
flera håll under hela 30-talet, framför allt från beställarnas eller huvud
männens sida. I ett par fall har också krav från början ställts på 
byggnadens utformning som varit styrande på samma sätt som för 
Sjöhistoriska museet. För Zornmuseet, också det ritat av Ragnar 
Östberg, gällde t ex den förutsättningen att själva byggnaden skulle 
vara ”ett konstverk och därigenom ge uttryck åt sin funktion”. Då 
Zorn inte efterlämnat några ritningar till ledning för utformningen av 
museet skulle det gestaltas av en arkitekt av hans egen generation. 
Gävle museum, ritat av S H Wranér, tillkom med det villkoret från 
donator, att museet skulle uppföras enligt samma plan som det Ples- 
senska palatset i Köpenhamn, en föreskrift som på ett mycket påtag
ligt sätt har återverkat på byggnadens fasadutformning.

Vad gäller Vitterhetsakademiens eller riksantikvariens uppfattning 
i dessa frågor, dvs den myndighet och den person som har haft störst 
möjligheter att påverka utvecklingen, anar man en viss ambivalens i 
både ord och handling. Curmans programförklaring levererades i 
Byggmästaren 1933. Med utgångspunkt i sin jämförelse mellan 
museet och det moderna varuhuset ställer han de retoriska inlednings- 
frågorna: ”Skall verkligen ett museum se ut som ett varuhus? - Blir 
inte ett museum byggt efter de här principerna en riktig funkislåda av 
sämsta sort, föga harmonierande med ett kulturhistoriskt museums 
egentliga uppgift? - Ett museum skall väl dock hava en viss monu
mentalitet och en viss förnämlig stil över sig?”

Och svaret blir: ”Javisst! Det är också författarens bestämda 
mening. Men han ser ingen som helst omöjlighet i att förena de här 
uppställda, på museiinstitutionens funktionella behov grundade kra
ven med kravet på en verkligt god, delvis monumental arkitektonisk 
utformning. Att realisera detta är just arkitektens uppgift. Annars 
behövdes inte hans medverkan.”
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Sjöhistoriska museet 1934. Arkitekt Ragnar Ostberg. (Foto från Arkitektur
museet)

Ett liknande synsätt ger Curmans främste medarbetare i musei- 
byggnadsärendena, Erik Lundberg, uttryck åt när han samma år 
publicerar artikeln ”Om länsmuseernas byggnadsfråga” i tidskriften 
Svenska museer. Också Lundberg hävdar det monumentala som en 
viktig egenskap för museibyggnaderna. Han är i det hänseendet kri
tisk mot de nya nyttobetonade länsmuseibyggnaderna och pekar 
istället på kvaliteterna i Röhsska museet i Göteborg, ”den nyss 
gångna epokens mästerstycke”. Hans avslutande credo ”Låt oss hålla
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Sjöhistoriska museet, interiör. Museets utformning och arkitektur anslöt till 
1700-talets sjöhistoriska storhetstid och ansågs vara den monumentala miljö i 
vilken museets samlingar bäst skulle komma till sin rätt. (Foto från Arkitek
turmuseet)

på att ett museum bör hava ett centrum!” låter faktiskt som ett 
avlägset eko av August Stiilers memorial om Nationalmuseets ut
formning.

Ser man till historiska museets långa tillblivelseprocess från det 
första tävlingsförslaget av Bengt Romare och Georg Scherman fram 
till de slutliga ritningarna är det tydligt att förändringarna innebär en 
successiv monumentalisering. Men det är dessutom fråga om en steg
vis tillkommande historicering av formspråket, ett omisskännligt när
mande av byggnadens yttre gestalt till dess specifika ändamål som 
Statens historiska museum. Det kan knappast råda någon tvekan om 
att dessa förändringar av det ganska tydligt funktionalistiskt influe
rade tävlingsförslaget har uppstått ur en fortlöpande dialog mellan 
riksantikvarien Curman och byggnadens båda arkitekter. Sannolikt 
har också riksantikvariens inflytande därvid varit starkt styrande.
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STATENS HISTORISKA MUSEUM
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Statens historiska museum, tävlingsförslag fasad, (2:a pris) 1930. Arkitekter 
Georg Scherman, Gösta Nilsson, Bengt Romare. (Ur Byggmästaren 1930)

Tävlingen om Statens historiska museum 1930 innebar således att 
de funktionalistiska stilströmningarna med Romare och Schermans 
förslag för första gången vann ett visst om än ganska begränsat insteg i 
museibyggandets formvärld. Typiskt nog är det också arkitekttäv
lingarna som senare leder till de enda av 30-talets regionala musei
byggnader som är tydligt präglade av funktionalismen, nämligen 
Malmö museum och Östergötlands museum. I dessa allmänna täv
lingar deltar en stor del av både de etablerade och de yngre funktiona- 
listerna och i prisnämnderna sitter mäktiga profunktionalister som 
generaldirektören i byggnadsstyrelsen Ivar Tengbom (Malmötäv- 
lingen) och byggnadsrådet Paul Hedqvist (Linköpingstävlingen). Och 
typiskt nog blir också prisnämndernas utslag långt ifrån okontrover
siella när de når museernas huvudmän. Åtskilliga styrelseledamöter 
ansåg t ex att Ahrboms och Zimdahls förslag till Östergötlands

143



mr? mm mmmå?.

Statens historiska museum, tävlingsförslag plan, (2:a pris) 1930. 
Arkitekter Georg Scherman, Gösta Nilsson, Bengt Romare.
(Ur Byggmästaren 1930)
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Statens historiska museum, den färdiga byggnaden 1939. Arkitekter: Georg 
Scherman, Bengt Romare. (Foto från Arkitekturmuseet)

museum i Linköping var alltför avancerat och modernt. Beställarnas 
allmänna värderingar och val av arkitekter gav emellertid i övrigt 
knappast utrymme för några modernistiska äventyrligheter i 30-talets 
museibyggande. Det kulturhistoriska museet förblev i allmänhet en 
föga uppseendeväckande medlem i den stora familjen av offentliga 
nyttobyggnader i diskret kostym av klassiskt snitt.

Vid samma tid som Ragnar Hjorth arbetade med Tekniska museets 
nybyggnad lade han fram ytterligare två förslag till nya museer: 
tävlingsförslaget till Statens sjöhistoriska museum och förslaget till 
Hallands museum. Båda förslagen utgår från samma struktur eller 
systemlösning som Tekniska museets och båda förslagen är till skill
nad från Tekniska museet helt präglade av klassicismens formspråk. 
Likheterna och olikheterna mellan Tekniska museet och de två pro
jekten kan ge anledning till ett par avslutande reflexioner.
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I grunden ligger det otvivelaktigt något av en paradox i en neutralt 
funktionalistisk utformning av en byggnad som är ägnad åt att bevara 
spåren av en gången tids historia och att göra det kulturarvet levande. 
I varje fall kan man säga att det kulturhistoriska museet som bygg- 
nadsuppgift naturligen borde tillhöra funktionalismens sista eröv
ringar som byggnadsstil.

Med ett tekniskt museum, som enligt sitt program inte bara skall 
visa gårdagens tekniska utveckling utan också samtidens, blir förhål
landet snarast det motsatta. Ingen stil skulle vid den här tiden bättre 
kunna passa ett sådant museum än funktionalismen och få byggnads- 
uppgifter borde egentligen då ha varit bättre ägnade för en funktiona
lismens manifestation än denna. Det är ganska betecknande att 
Mogens Mogensens och Hans Quidings förslag till just ett tekniskt 
museum, (se årsbokens omslag) som presenterades på Byggnadssko- 
lans vårutställning 1928, är en av den tidiga funktionalismens djär
vaste och mest spektakulära visioner av en ny arkitektur.

Men Ragnar Hjorths Tekniska museum är ingen typiskt funktio
nalistisk skapelse utan snarast en klassicistisk byggnad, vars funktio
nalistiska form har bestämts av dess specifika ändamål - Tekniska 
museet. Den femte av huvudstadens monumentala museibyggnader 
har därmed också ett nära sammanhang med den tradition som dess 
fyra föregångare representerar.

En avslutande vandring från Tekniska museets entré till maskin
hallen i byggnadens fond kan ge ett exempel på hur ett klassiskt tema i 
den traditionen förvaltats av Ragnar Hjorth.

Alltifrån Simonettis Museo Pio-Clementino i Vatikanen från slutet 
av 1700-talet gestaltades de stora konstmuseerna regelmässigt kring 
ett idé- och formmässigt centrum. Detta centrum, det allra heligaste i 
Konstens eller Historiens tempel, var som regel förbehållet de konst
närligt främsta eller starkast betydelsebärande konstverken. Från den 
monumentala entrén leder som regel en monumentalt utformad serie 
trappor och rum i byggnadens mittaxel till detta museets allra heli
gaste. På vägen möter inte sällan, som t ex i Nationalmuseets trapp
hus, framställningar av konstens stora mästare.

I sitt ursprungliga skick var Tekniska museet på nästan exakt 
samma sätt koncipierat som ett Teknikens tempel. Från den monu
mentala entrén stiger således besökaren uppför några trappsteg och 
når i mittaxeln fram till den tvärställda och överljusbelysta Sverigesa- 
len, ägnad minnet av den svenska teknikhistoriens stora gestalter. 
Detta numera åt glömskan överlämnade minnesrum skulle emellertid 
bara vara en stämningsfull anhalt på teknikens via sacra. Först i 
maskinhallens mitt kulminerar upplevelsen nu som då i samlingarnas 
visuella och symboliska huvudnummer - den ofantliga Owenska 
ångmaskinen.

Tekniska museets 
symboliska 
huvudnummer, 
den Owenska 
ångmaskinen. 
(Foto från 
Tekniska Museet)

Källor och litteratur
Materialet till den här uppsatsen är i huvudsak hämtat från tidskrifterna Byggmästaren 
och Svenska museer från 1920- och 1930-talen.
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