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Zappa, beröra 
ocn gestalta
Ett jubileumsseminarium 
om teknikskildring

Uppskuret motorblock i 
Maskinhallen.
Foto Truis Nord, Tekniska

MUSEETS ARKIV

M
useer som sysslar med teknikskildring måste söka nya 
metoder för att behålla sin publik under det kommande 
decenniet. Nyckelord är zappa, beröra och gestalta. Det 
är kontentan av det andra jubileumsseminariet som hölls 
den 15 september 1999, en halvdag på Tekniska museet 
under temat Museer som teknikskildrare.

”En informatör får alltmer sällan tala till punkt. Tidsrymden har 
krympt och ingen vet idag om man ens har tjugo sekunder på sig innan 
man blir utslängd, bortslängd eller zappad”, sade en av de inbjudna talar
na, Marianne Milles, universitetsadjunkt och ansvarig för teknikinforma- 
törsutbildningen vid Mälardalens högskola.

Något oväntat visade hon en smattrande och starkt omväxlande musik
video för det församlade museifolket.

”Inte för att jag inte tror att ni redan sett någon, men jag vill bara på
minna om att här ser vi början till en ny poetik. Strukturen är öppen, det 
finns plats för många utgångar, länkar. Dokumentärt material skulle göra 
sig mycket väl i ett sådant här icke-linjärt sammanhang.”

Huvudbudskapet var att kommersiella utbud via media och Internet har 
fått oss att anamma ”zappandet” som dagens metod för att tillägna sig ny 
information och nya kunskaper. Underhållning, reklam och datorspel le
vererar hela tiden nya förebilder för hur man förmedlar saker. Internet med 
sina oöverskådliga informationsmängder är sinnebilden för det världsbib- 
liotek som nu växer fram.
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Därför duger inte gamla sökmetoder längre. Kronologi och tematisering 
har sett sina bästa dagar. De unga lockas inte av att bläddra från år X och 
framåt till dags dato, eller läsa index från tema A till tema O och följa en i 
förväg snitslad bana.

Dessa grundpelare i många traditionella utställningar utmanas idag av 
det spontana sökandet, hoppandet hit och dit i kunskapsmängderna. Det
ta s k zappande måste vi anpassa informationen till, vare sig vi vill eller in
te, därför att de unga vill ha den ökade valfriheten som de lärt av de elek
troniska nätverken. Eller som Marianne Milles uttryckte det: ”Nätet där 
konsumenten är kung”.

Som åhörare kunde man lätt uppfatta Marianne Milles som en frisk 
fläkt från den mondäna och fina IT-världen, men hur ska hennes erfaren
heter tillämpas i museisammanhang? Kan man zappa på ett museum? På 
sätt och vis svarade Marianne Milles själv på frågan:

”Folk gillar museer. Man går dit frivilligt och man zappar sig igenom 
montrar och scener. Det är magi och teater över museer.” Hon tog exem
pel på bra och dålig utställningsmetod. Jämför daterade bronsålderspilar, 
som vi oftast ser inglasade i en monter, med ett montage, en scen där man 
ser en man som ligger skjuten med en pil av samma slag.

”Hur ont tror du det här gör? Hur skulle du ha tillverkat en sådan här 
pil? Montaget får föremålen att själva ställa frågor till besökaren. Med de 
rätta frågorna kommer det rätta engagemanget och den djupa insikten. 
Det lärde oss redan Sokrates, en mästare i frågandets pedagogik. Antikens 
on-line-pedagogik”, sade Marianne Milles, som också talade sig varm för 
metaforen, att förklara det okända med kända.

Precis så är det, tänkte man där i åhörarbänken. Nu behöver vi moder
na termer för att förstå det gamla som vi vill berätta om. Marianne Milles 
kan säkert intressera sina elever för Platons dialoger bara hon startar i de
ras värld, i chattandet på Internet.

Så skapar man delaktighet och jag undrar om inte just delaktighet var 
den röda tråden på det här jubileumsseminariet.

Marianne Milles i talar
stolen.
Foto Nisse Cronestrand,

TEKNISKA MUSEET

Delaktighet i tekniken
Professor Erik Hofrén, som skapat Arbetets museum, talade i princip om 
samma sak. Han har gjort det till en livsuppgift att fokusera på människor
na i arbetslivet. Han visade fotot han själv tagit från tidig papperstillverkning, 
en bild av en arbetsplats, utan närvaron av arbetare men med alla relevanta 
redskap utplacerade för vägning av pappersark, handburen våg, arbetsbänk, 
ark osv. Men tittar man längst ned på bilden upptäcker man de slitna golv
plankorna. Någon har stått där i år och dag och nött på golvet. Men vem?
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Erik Hofrén gav sig ut att leta i fotoarkiven och fann till slut Rättvisans 
gudinna, som han kallar kvinnan på bilden, pappersarbetaren, som kollar 
vikten på pappret. Två bilder som antydde ett viktigt ideal för många tek
nikskildrare på det sena 1900-talet - att foga in människan och upplevel
sen i det förevisade.

Teknikskildrande museer har en komplicerad uppgift som andra kul- 
turarvsbevarande museer inte har, menade han. De måste peka ut färd
riktningar för tekniken in i framtiden och de har dessutom ett visst ansvar 
för att vara up-to-date vad gäller existerande teknik idag!

Därför förespråkade han att Tekniska museet måste skissera olika ”fram- 
tidsspår”, ungefär som science-fiction-författare målar upp olika framtids
scenarier.

”Det industriella arvet är idag ett kulturpolitiskt mål som det inte varit 
tidigare”, sammanfattade han. ”Det betyder att ett nationellt tekniskt mu
seum befinner sig i brännpunkten på ett sätt som det inte gjort tidigare. 
Ni som arbetar här har alltså en utomordentligt spännande och intressant 
framtid att se fram emot”, var hans uppmuntrande ord inför nästa sekel. 
”Det där med delaktighet handlar ju ytterst om att beröra, att fånga in folks 
intresse, som till exempel media, reklam och informationsteknik lyckas 
ganska bra med idag”, enligt Marianne Milles. Scenografin betyder här en 
hel del och det gäller att inte glömma huvudpersonen, något som bekym
rat Erik Hofrén länge.

Skulpturen "Hon"
Foto Hans Hammarskiöid

Teknikens estetik
Men det måste till något annat också, visade fortsättningen på jubileums
seminariet, något som kan sammanfattas med ett enda ord: estetik. Vad är 
nu det, frågade sig vän av struktur och definition.

Seminariepubliken skulle nu fa sig till livs flera anföranden som krävde 
både sträng uppmärksamhet och yttersta sensitivitet.

Magnus Silfverhielm, en av arkitekterna bakom det nya Måltidsmuseet 
i Grythyttan, var exempel på det sistnämnda. Han lade tonvikten på att be
röra sinnen, och det gör man genom att skapa en scen, ett rum, dit man går 
inte bara för att titta på utställda föremål utan också på andra människor.

”Jag går till Gare d'Orsay i Paris för att se på människor, det är så him
la roligt, människor med annat språk och beteende. Det är så vackert att 
se på dem. Jag tror att museer skulle tänka mer på det, när de gör sina ut
ställningar.”

Återigen detta med att skapa delaktighet, att göra museet till en mötes
plats som Erik Hofrén tidigare pekat på, och naturligtvis gäller det rådet 
även teknikskildrande sådana!
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Verla Fabriksmuseum, 
Finland - ett kartong
bruk uppfört på Världs- 
arvslistan.
Människa i sitt arbete 
med spår av alla arbets
dagar (tv).
(Källa: Guideboken till 
Verla Fabriksmuseum.) 
Det slitna i historien och 
museernas historiekrets 
(nedan).
Foto Erik Hofrén, Arbetets

MUSEUMS ARKIV
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Att vara på museum.
Foto Magnus Silfverhielm

Arkitekten visade en serie diabilder som antydde att varje museum med 
självaktning måste ha en tjusig entré. Men måste det vara så? En bild visa
de hur Giacometti liksom i rent trots ställt en av sina spetsiga figurer fram
för en uschel trätrappa och det räckte för att slå an tonen. I som här inträ
den skola skåda något viktigt.

Undertecknads associationer löpte här amok. Jag upplevde såsom ung 
spoling Niki de Saint-Phalles spännande Hon-utställning på Moderna 
Museet på 60-talet. Hon var en färggrann jätteskulptur inuti museet och 
man gjorde så att säga entré innanför museientrén en gång till genom att 
stiga in i kvinnans sköte. Kanske skulle ett framtida datormuseum arbeta 
med samma estetik - man klättrar in i diskettstationen och kanar runt på 
den snurrande disketten för att så småningom hamna i processorns irr
gångar? Väl färdig med utställningen måste besökarens lekamliga och so
ciala behov tillfredsställas. Det var huvudbudskapet från Magnus Silfver- 
hielm. I själva verket brukar han börja i den änden.

”När jag åker till konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn har jag 
alltid den där kaffekoppen och wienerbrödet i blick. Jag vet redan från bör
jan hur jag ska ta mig igenom de olika utställningsplanen för att nå fram 
till det lämpligt placerade kaféet längst ut på udden mot Sundet.”

”Jag tror att museer mycket väl 
skulle kunna servera bara efterrätter 
på sina restauranger. För huvudrätten 
är ju det som museet själv står för. 
Varför inte apelsinsorbet på blodgra- 
peklyftor? Och kaffe och en choklad
bit förstås. Choklad som numera 
konstaterats vara stimulerande för 
hjärtat. MEN förutsatt att det är äkta 
choklad. Det måste råda kvalitet även 
vid det museala besöket.”

Ja, Magnus Silfverhielms föredrag 
appellerade verkligen till läckergommen. Kanske bottnar famlandet kring 
dagens museitrender, som man skulle kunna sammanfatta i begreppen 
zappa, beröra och gestalta, i en önskan om en sinnlig upplevelse, en konst
upplevelse i vidare bemärkelse än att enbart betrakta de utställda ångma
skinerna/ målningarna? Så kom då Pierre Guillet de Monthoux, professor 
vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet, in på 
scenen mot slutet av seminariet och gav några svar på våra funderingar. 
Man far väl säga att hans framträdande var det mest väsensfrämmande man 
kunde tänka sig på ett tekniskt museum. Han gav nämligen oss en lektion 
i estetikens filosofi.
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Estetikens filosofi
”Vad det här (det som vi försöker frammana i före
dragen här på seminariet) handlar om, är i grund och 
botten en form av metafysicerande. Utan intresse för 
metafysik av ett mycket speciellt slag, skulle det inte 
finnas offentliga rum där sånt här får ske” (Guillet de 
Monthoux åsyftar själva idén att skapa museer kring 
t ex teknik). ”Det offentliga rummet i Europa har 
grundats på idén om att metafysik är viktigt, på ut
vecklingen av Kants filosofi - dvs att det är blott i 
konsten som metafysik kan bedrivas.”

”Kant säger att om vi bara har två monoliter att 
hålla oss till, verkligheten som vetenskaplig, observer
bar, materiell, konkret verklighet och förnuftet som 
vår tankes möjlighet att forma, strukturera denna 
verklighet - om vi bara har dessa två möjligheter är 
risken stor att vi kommer att begå våld på verklighe
ten tack vare vår lust att organisera/strukturera.”

”Det Kant säger (i slutet av 1700-talet) är att vi går mot avmystificering, 
alienation, allt det som vi fortfarande uppfattar som ett stort problem i det 
moderna samhället - och det inträffar om man BARA har dessa två möj
ligheter. Alltså måste man ha en tredje pol. Kants sk tredjekritik innebar 
därför att det inte finns någon riktig gräns mellan förnuft och verklighet, 
mellan tanke och materia, mellan kropp och själ, utan det är ett fält som 
måste vidgas, man måste aktivt gå in och kämpa för detta vidgade fält, som 
alltså blir en slags buffertzon eller ett komplement till förnuftet och mate
rien. Detta tredje fält är för Kant estetiken.”

Hm, tänker åhöraren, det här gäller förstås inte bara museer med vårt 
kulturarv, konsten och kulturen, det här gäller i lika hög museer som syss
lar med teknik och framtidsscenarier!

”1 Kants idé finns fundamentet till varför skattepengar ska gå till konst 
och museer. Till varför man har ett fält som kallas estetik som en del av det 
offentliga. Människor ska kunna ägna sig åt metafysicerande”, tillägger 
han.

Pågår då detta metafysicerande redan idag, månne? Vad är det som gör re
lativt nya objekt intressanta på Tekniska museet, som gamla varumärken 
(Örebro kex) och bara 15 år gamla datorer? Vad laddar objekten så att de blir 
fetischer? Även till detta hade Pierre Guillet de Monthoux ett tänkvärt svar.

”Det är inte längre det allmänmänskliga, som är det intressanta, därför 
att det finns hela tiden runt ikring oss, till exempel hos standardiserade

Immanuel Kant.
Foto Kungliga biblioteket
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produkter som Campbells soppburkar. Vi är nedlusade med artefakter i vår 
vardag. Vi behöver inte i demokratisk anda visa på det allmänmänskliga. 
Det allmänmänskliga har vi utanför museerna och det har redan invaderat 
oss. Nej, vi behöver hjälp med att återerövra det privata”, säger Pierre Gu
illet de Monthoux med stöd av resonemang hämtade från den estetiske fi
losofen Arthur Danton.

”Jag kan idag gå på en utställning och titta på en massproducerad sopp- 
burk därför att den talar till MIG, inte till hela världens soppätare. Det här 
är en process som handlar om estestik, som praktiseras intuitivt och som 
existerar både på det kommersiella fältet och på museer.”

Fick vi därmed svar på vad som kan bli ett framgångsrikt koncept för 
ett teknikskildrande museum, vare sig det heter Tekniska museet eller nå
got annat? Nej, kanske inte svar, men väl några sk framtidsspår som Erik 
Hofrén efterlyste.

Zappa i museet
Framtidens besökare vill kunna zappa, inte styras av snitslade banor. 
Han/hon vill känna sig berörd, gärna av scener som gör att föremålen 
väcker frågor. Miljön i vid bemärkelse - shoppar och kaféer som gör det 
möjligt att idka konsten att titta på andra människor som i sin tur tittar - 
är central. Budskapet ska inte ansluta till kollektivt agerande utan snarare 
till privata upplevelser. Det utställda ska beröra mig, inte någon viss soci
algrupp. Man far inte lämna bort det som har med livsnerven att göra, som 
Pierre Guillet de Monthoux uttryckte saken. Ungefär så kan man sam
manfatta seminariet.

Och bildspråket är i centrum, inte texten i sig. Det gav fysikdocenten 
från Lund, tillika komikern, Hans-Uno Bengtsson, ett levande exempel på 
när han i sin performance skulle förklara det fysikaliska begreppet tryck:

”Vi åker genom Småland med X2000 och tittar ut på några smålän
ningar som håller ett tältmöte. Rätt som det är går tältpinnen sönder och 
tältet faller ner över alla dessa kaffedrickande smålänningar. Inte ens små
länningar fortsätter sina tältmöten om tältet ramlar ner på dem. Vad gör 
smålänningarna då? Jo, de börjar myllra alldeles hysteriskt för att komma 
ut. Vad ser vi då som passerar? Jo, vi ser hur tältduken spänns upp av dun
sarna i duken, tältet reser sig över tältpinnen. Då har vi en bild avtryck. Det 
är de slumpmässigt dunsande molekylerna, de mikroskopiska smålän
ningarna, som försöker komma ut.”
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