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MUZEUL ORAŞULUI SKÖVDE - SUEDIA
Curry HEIMANN
INTRODUCERE
Articolul de faŃă pune în discuŃie
un proiect de dezvoltare al unui muzeu
local din Suedia. Proiectul a fost iniŃiat
după o perioadă dificilă nu numai din
punct de vedere financiar, dar şi a crizei
de credibilitate socială şi are drept scop
găsirea unor noi căi de a privi muzeele
ca instituŃii publice, o cale pe care noi o
numim ateliere ale istoriei. Prin acesta
înŃelegem o nouă modalitate de
organizare a colecŃiilor, inspirată de
conceptul Kunstkammer, mai multe
expoziŃii şi, cel mai important, un nou
mod de a ne adresa vizitatorilor. Scopul
nostru este de a promova un rol mai
activ al vizitatorului, acesta fiind mai
mult un partener al muzeului, şi nu un
simplu client. Acest nou rol al
vizitatorului impune o schimbare a
rolului nostru profesional, de curator de
muzeu.

1 Kunstkammer ,
notă traducător din
germană,
cameră
de
curiozităŃi

IDEEA DE MUZEU
Înainte de a prezenta proiectul
Ateliere de lucru ale Istoriei vreau să
vorbesc despre ideea de muzeu în
general, cu accent pe specificităŃile
muzeelor din Suedia. Muzeele ca
instituŃii reflectă societatea din care fac
parte. Ideea de muzeu se regăseşte încă
din perioada colecŃiilor regalităŃii
timpuri şi a principalităŃii, aşa numitele
Kunstkammer, create pentru a dovedi
legitimitatea unei familii sau a unei
descendenŃe. Autoritatea unui muzeu
constă în puterea sa de a selecta
patrimoniul cultural al unei societăŃi
precum şi în privilegiul său de a
interpreta obiectele aflate în custodia sa.
Astfel,
muzeele
sunt
deseori
instrumente ale puterii, în societăŃi
totalitare.

Ideea de muzeu este strâns legată
în Europa de conceptul de stat - naŃiune.
Muzeele ca instituŃii publice au apărut
în multe Ńări europene la sfârşitul
secolului XIX. Uneori au fost corelate
cu o căutare romantică a unei identităŃi
culturale, în perioada când s-au născut
societăŃile
industriale
moderne.
Similitudinile dintre muzeele moderne
şi Kunstkammer din vremurile apuse au
fost demonstrate de Mogens Bencard.
El aduce argumente împotriva tendinŃei
de a trece cu vederea raŃionamentul ce
stă în spatele Kunstkammer şi de a le
considera ca simple colecŃii de
curiozităŃi aleatorii. ConŃinutul acestor
Kunstkammer, cu exemple de la Viena,
Dresda şi München, datând încă din
secolul al XVI, varia în funcŃie de
gusturile proprietarilor, dar aveau toate
acelaşi scop: „să fie cuprinzătoare şi
enciclopedice, să constituie un
microcosmos al întregii lumi, adunate
sub un singur acoperiş. În plus, acestea
au fost create pentru gloria prinŃului şi a
Ńării, având în acelaşi timp şi un scop
educaŃional.” (Bencard 1993). Începând
cu 1820, muzeele de tip Kunstkammer
au dispărut şi noi organizaŃii muzeale au
fost create. Multe dintre cele mai
importante muzee de stat europene au
Kunstkammer drept o sursă de bază
comună. Atât muzeele moderne, cât şi
muzeele de tip Kunstkammer oferă
societăŃii identitatea culturală a unei
naŃiuni şi au drept finalitate educarea
atât a specialiştilor, cât şi a publicului
larg.
În secolul al XX-lea au apărut noi
tipuri de muzee strâns legate de
societatea locală, iar multe muzee au
jucat un rol activ în dezvoltarea
comunităŃilor. ExperienŃa muzeelor în
aer liber din Ńările scandinave, muzeele
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cartierelor din Statele Unite, muzeele
şcolilor mexicane şi ideea franceză de
ecomuzee (muzeul Le Creusot, 1971)
sunt toate exemple de muzee locale ca
instrumente de dezvoltare socială şi
culturală.
Structura prezentă a sistemului
muzeal suedez a fost stabilită în jurul
anului 1940 prin crearea unui muzeu
regional finanŃat de stat în fiecare
regiune administrativă. Alături de
muzeele centrale existente şi o întreagă
varietate de muzee locale, ele formează
structura de bază a muzeelor suedeze
astăzi. În ultima vreme am observat că
această structură începe să se
dezintegreze. După intrarea Suediei în
Uniunea Europeană şi în urma
schimbărilor provocate de societatea
post-industrială din Suedia, rolul
muzeului şi finanŃarea sa publică au fost
puse sub semnul întrebării. Criza
credibilităŃii societăŃii la nivel larg este
precedată de realul sau iminentul
faliment al muzeelor.
În ultimele două secole muzeele au
fost instituŃii importante ale societăŃilor
europene. În majoritatea Ńărilor muzeele
sunt organizate într-o structură
ierarhică, în cadrul căreia cele mai
multe metode de lucru sunt proiectate
de instituŃii naŃionale mari, create
adesea în secolul al XIX-lea.

MUZEELE DIN SUEDIA
Structura muzeală suedeză este
similară celei din multe Ńări europene.
Muzeele sunt în general organizate într-o
structură muzeală ierarhică, ceea ce creează
situaŃii foarte diferite pentru muzee din
categorii diferite. Muzeele suedeze, şi
mă refer acum la statistici oficiale din
2003, în număr de 198 de muzee pot fi
împărŃite în trei mari grupuri. Prima

categorie este compusă din muzee de
anvergură naŃională şi care au un
subiect anume, sunt caracterizate de
cele mai multe ori ca ‘muzee centrale
sau naŃionale’. În această categorie se
regăsesc – Muzeul NaŃional de Artă,
Muzeul de Istorie Naturală şi Muzeul
NaŃional de Istorie. În total, 24 de
muzee au fost catalogate ca ‘muzee
centrale’, toate având finanŃare statală
aproape totală. Multe dintre acestea,
fiind instituŃii destul de mari sunt
plasate în regiunea capitalei, în sau în
jurul Stockholm-ului. Un al doilea grup
de muzee este cel al ‘muzeelor
regionale’. Diviziunile geografice
existente care formează districtele
reprezintă zona de acŃiune a acestora.
De obicei, au domenii de activitate cât
se poate de extinse, fiind compuse dintrun melange de istorie culturală şi artă.
Cele 25 de muzee regionale sunt parŃial
finanŃate de guvernul central, însă cea
mai mare parte a finanŃării se obŃine de
la administraŃiile locale ale regiunilor.
Ultimul şi cel mai mare grup de muzee
este format din circa 70 de muzee mici
şi mijlocii care sunt finanŃate de
autorităŃile sau comunităŃile locale.
Există mari diferenŃe pentru modul
în care sunt acordate subvenŃiile
financiare din sectorul public diferitelor
categorii de muzee din Suedia. În anul
2003, cele 24 de muzee centrale şi-au
împărŃit mai mult de 800 de milioane de
coroane suedeze, cifră care poate fi
comparată cu 70 de muzee locale
beneficiind de jumătate din suma mai
sus menŃionată. Aceste cifre ne
demonstrează că politicile culturale
suedeze încurajează dezechilibrul
regional în Suedia, unde cele mai multe
dintre instituŃii şi resurse financiare şi
umane sunt localizate în vecinătatea
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capitalei. În anul 2002, conform
statisticilor oficiale erau 198 de muzee
suedeze, 54 dintre acestea fiind
localizate în Stockholm.
Prin urmare, discutarea rolului
muzeului în societatea contemporană
trebuie să clarifice tipul de muzeu şi de
resurse, atât financiare, cât şi umane, de
care dispune orice muzeu. Pentru
public, acest dezechilibru este
consolidat şi de faptul că densitatea
populaŃiei în Suedia este foarte mică.
Urbanizarea, ca proces de migrare, a
avut loc în Suedia cu întârziere faŃă de
restul Ńărilor europene. După cel de al
doilea război mondial, acest proces a
accelerat, dar Suedia încă nu avea decât
câteva centre urbane cu o populaŃie mai
mare de 500 000 de locuitori. Această
situaŃie, cu o populaŃie împrăştiată şi o

Vechea clădire a
Primăriei, unde
se găsea fosta
clădire a
muzeului

structură muzeală foarte centralizată, a
creat la sfârşitul anilor 1960 impulsul pentru
crearea instituŃiei ‘Riksutställningar’(în
suedeză, expoziŃii mobile), cu scopul de
a distribui expoziŃiile din Stockholm în
întreaga Ńară. Baza ideologică a acestor
politici o constituie mişcarea Partidului
Democrat Social Suedez, care încă din
anii 1930 a fost în favoarea unor soluŃii
la scară largă, dintr-o perspectivă
naŃională. O idee centrală a acestei
ideologii este crearea unor oportunităŃi
egale pentru toată populaŃia, indiferent
de localizarea comunităŃilor. Aceasta
reprezenta o încredere profundă în
instituŃiile naŃionale şi rolul instituŃiilor
culturale de ‘expeditori’ într-un proces
de comunicare care era de fapt
unidirecŃional.
Dar exista şi o
contradicŃie,
deoarece
ideologia
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Partidului Social Democrat includea şi
aprecierea mişcărilor populare locale,
mod în care era de fapt organizat şi
partidul. Manierele diferite de a percepe
organizarea societăŃii au creat tensiuni
şi au provocat dezbateri publice
începând din anii 1970 cu privire la
relaŃia dintre comunităŃile locale şi
puterea centrală de la Stockholm.
Această dezbatere a dus la altă
dezbatere care continuă până în prezent
referitoare la relaŃia dintre nivelurile
central, regional şi local ale
administraŃiei publice din Suedia,
dezbatere care are importante implicaŃii
pentru sectorul cultural în general, şi
pentru muzee în particular.
MUZEUL ORAŞULUI SKÖVDE –
UN EXEMPLU DE MUZEU ÎN
TRANZIłIE
Multe
muzee
suedeze
au
experimentat în anii recenŃi o perioadă
de revizuire a scopurilor şi metodelor de
lucru. Acest lucru se datorează în mare
parte realităŃilor economice, dar şi
schimbărilor de aşteptări ale publicului.
Acest articol se va concentra asupra
unui muzeu dintr-un mic oraş suedez,
care în ultimii doi ani a trebuit să îşi
reconstituie scopului funcŃionării, tot
ceea ce se făcea, de ce şi pentru cine.
Acest proces de schimbare a rezultat
într-un proiect numit „Muzeul Oraşului
Skövde – un atelier al istoriei”, proiect
pe care se axează acest articol. Procesul
de tranziŃie poate fi de asemenea un
exemplu de dezvoltare similar multor
muzee mici.
Oraşul Skövde este localizate în
partea continentală a Vestului Suediei,
la aproximativ 150 de kilometri de
Göteborg, al doilea oraş ca mărime al
Suediei. Oraşul este un centru regional

dintr-o regiune rurală dominată de
ferme şi oraşe mici. Skövde are o
populaŃie de 50 000 persoane, iar de la
începutul secolului al XX-lea a fost
dominat de regimente miliare şi uzine
industriale. În ultimii 40 de ani oraşul,
ca şi întreaga Ńară de altfel, s-a schimbat
foarte mult. Numărul total al populaŃie a
crescut mai ales datorită migraŃiei din
alte părŃi ale Suediei, precum şi din
străinătate. Astăzi, 15% din populaŃie
provine din alte Ńări. Cel mai mare
angajator este Volvo cu trei fabrici de
construire de motoare de maşini şi de
tiruri, cu un total de 5000 de angajaŃi.

Muzeul oraşului a fost fondat în
1924 de asociaŃia locală de istorie, iar în
1952 a fost transformat într-un muzeu
oficial, la directivele consiliului local.
În prezent, muzeul face parte categoriei
de muzee care primesc finanŃare
aproape exclusiv de la municipalitatea
locală. Pentru mai mult de 50 de ani
muzeul oraşului a fost un muzeu local
cât se poate de tradiŃional, punându-se
accentul pe istoria oraşului şi folclorul
său.
ExpoziŃiile au fost foarte
tradiŃionale, iar mărimea clădirii
muzeului, cu doar 350 mp de spaŃiu de
expunere,
a
făcut
imposibilă
prezentarea unui număr mare de
obiecte. Majoritatea obiectelor au fost
stocate în alte părŃi ale oraşului şi nu au
fost expuse niciodată. ExpoziŃiile s-au
axat pe diferite meşteşuguri locale şi
istoria locală precedentă revoluŃiei
industriale. ExpoziŃiile au fost foarte
similare de-a lungul anilor, survenind
foarte puŃine modificări. Modul de
expunere era cât se poate de simplist,
multă lume considerându-l chiar
plictisitor. Acesta a fost unul din
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motivele pentru care sprijinul pentru
muzeu era în declin. Foarte puŃine
persoane era interesate de soarta
muzeului. Vizitatorii erau mai ales
oameni în vârsta şi aparŃineau în
majoritate asociaŃiei locale de istorie.
Muzeul, localizat în vechea clădire a
Primăriei din secolul al XVIII-lea, era
în multe aspecte foarte similar multor
muzee locale mici din Suedia. Fiind un
muzeu mic, avea puŃini angajaŃi cu
studii superioare. Numărul vizitatorilor
nu trecea pragul de 7000 – 10 000 de
persoane pe an, mulŃi dintre aceştia
fiind cetăŃeni locali, de naŃionalitate
suedeză.

O expoziŃie din
vechiul muzeul
al oraşului,
imagine din anii
’60

Cu trecerea anilor, nemulŃumirea
cu privire la situaŃia muzeului a crescut.
Au fost făcute propuneri de a extinde
vechea clădire şi a o destina persoanelor
cu handicap fizic. A lipsit voinŃa
politică, chiar dacă a fost înfiinŃată o
organizaŃie de sprijin a prietenilor
muzeului.
În anul 2001 a trecut printr-o criză
economică care a avut grave consecinŃe.
Muzeul oraşului era doar una din
multiplele instituŃii care a trebuit să
scadă costurile prin metode drastice.
Numărul angajaŃilor a trebuit redus, iar
pentru a scădea preŃul chiriei, comitetul
cultural a hotărât să închidă vechea
clădire a muzeului. A devenit necesară
concentrarea activităŃii muzeului în
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clădirea de stocare. Această clădire era
situată într-o veche întreprindere
industrială aflată la marginea oraşului,
aici fiind stocate colecŃiile de
aproximativ 40 000 de obiecte. La
momentul mutării, fostul director al
muzeului a părăsit şi el instituŃia.
Această situaŃie completamente
nouă a dus la problematizarea însăşi
existenŃei muzeului, discutându-se
scopul acesteia.
A trebuit să începem să ne
întrebăm ce făceam, din ce motiv şi
pentru cine desfăşuram activitatea
noastră muzeală. Această discuŃie a dus
la iniŃierea proiectului pe care l-am
numit „Muzeul ca atelier al istoriei”.
Am aplicat şi am primit fonduri pentru
proiect de la o fundaŃie culturală.
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Punctul de pornire al proiectului a
fost analiza rolului muzeului în
societatea locală contemporană. Am
descoperit că muzeul nu se adaptase
societăŃii care se afla într-o continuă
mutaŃie. Oraşul Skövde trecuse printr-o
schimbare radicală în ultima parte a
secolului al XX-lea. Se mutaseră noi
grupuri, atât din alte părŃi ale Suediei,
cât şi de peste hotare. Din această ultimă
categorie făcea parte un număr destul de
important de refugiaŃi. Întreaga identitate a oraşul se schimbase pe parcursul
secolului al XX-lea, dar muzeul reflecta
încă ceea ce se putea numi viaŃa clasei
de mijloc sau a burgheziei din orăşelul
de secol al XIX-lea.

Clădirea de
stocare, locaŃia
muzeului actual
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Vechea clădire a muzeului, fost
primărie, devenise la rândul ei un
simbol al vechii vieŃi orăşeneşti.
Mutarea din centrul oraşului într-o
fostă clădire industrială dintr-o zonă
care acum devenise o arie comercială
populară ne-a inspirat să ne remodelăm
muzeul după un model mai comercial,
plasând obiectele expoziŃiei în centrul
atenŃiei. Cu toate acestea însă resursele
financiare erau încă foarte limitate,
astfel încât a trebuit să transformăm
clădirea de depozitare într-un spaŃiu
public fără a mai primi subvenŃii
ulterioare de la consiliul local. Această
modificare a fost totuşi posibilă datorită
fondurilor private.
Ideea de atelier al istoriei avea
cinci mari implicaŃii:
1. deschiderea colecŃiei pentru a
face accesibilă unui public cât mai larg

Interiorul noului
muzeu, camera
de stocare.

2. folosirea colecŃiei în proiecte
proprii vizitatorilor (clase şcolare,
grupuri de studiu)
3. prezentarea unui interes mai
activ în deschiderea unor dialoguri cu
societatea locală
4. plasarea activităŃilor muzeale şi
a expoziŃiilor mai ales în aer liber
5. încercarea de a face ca muzeul
să reflecte mai mult societatea
contemporană, decât să fie un loc al
nostalgiei
PărŃi ale noului muzeu au fost
inaugurate în aprilie 2005, iar în
intervalul de timp care a trecut de atunci
am invitat în muzeu organizaŃii,
asociaŃii non-profit, şcoli şi companii
pentru a începe un dialog şi pentru a
încuraja noi metode de utilizare a
colecŃiilor muzeale. Până la momentul
actual, am fost prezenŃi şi la diferite
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manifestări care au reprezentat un
forum pentru discutarea modului în care
muzeul poate fi o platformă pentru
contactul dintre diferite grupuri etnice,
10% din populaŃia Suediei fiind născută
în alte Ńări. A trebuit să depunem un
efort special pentru a avea acces la
diferite grupuri de persoane cu
handicap. Noul muzeu oferă posibilităŃi
mult mai bune de acces la colecŃii.
Avem, de asemenea, un grup de
persoane care suferă de retardare
mentală care lucrează în muzeu,
oferindu-ne astfel posibilitatea de a
transforma muzeul într-un loc
semnificativ pentru aceste persoane.
ColecŃiile noastre sunt resursa
noastră majoră. Încercăm să utilizăm
noul context, ceea ce fusese în
precedent o locaŃie de stocare. Simpla
plimbare printre mii de obiecte, îi face
pe oameni să devină interesaŃi de
cultura materială, precum şi de viaŃa
persoanelor din spatele obiectelor.
PermiŃând accesul public la 40 000
de obiecte, arhive cu 10 000 de
fotografii şi alte documente avem un
punct de pornire în discutarea modului în
care putem folosi aceste resurse, într-un
mod integral. Ca un muzeu de talie
mică, cu un personal ce variază între
8 -10 persoane, trebuie să găsim noi
metode de a deveni o instituŃiei de
interes în ochii publicului. Cred că
trebuie să ne reorganizăm colecŃiile,
făcând
uşor accesibile publicului
majoritatea obiectelor. Obiectele
valoroase şi mai ales cele fragile pot fi
puse în aranjamente speciale, restul
fiind folosite în maniere mai active atât
de către personalul muzeului, cât şi de
public.
Pe parcursul anului 2004, clădirea
muzeului s-a schimbat şi s-a ajustat

noului său scop. Acum avem spaŃiu de
stocare, vom reorganiza treptat cei 1800
mp pe care îi avem la dispoziŃie,
separând trei camere diferite. Prima
cameră în care intră vizitatorul va fi
axată pe istoria oraşului, având şi
funcŃia de introducere în oraş şi în
muzeu. A doua cameră are funcŃia de a
găzdui diferite expoziŃii temporare sau
alte activităŃi. A treia cameră se află în
reconstrucŃie,
iar
lucrările
de
reamenajare sperăm că se vor completa
pe parcursul anului viitor. Aici vom
putea face mai accesibile arhivele, ca şi
majoritatea exponatelor muzeului. Aici
vom încerca să creăm o versiune
modernă a Kunstkammer secolului al
XVII-lea.
Drept consecinŃă, noul
muzeu reorganizat va răspunde noilor
nevoi de colecŃii muzeale mai active şi
mai flexibile.
Deci ce am realizat până acum?
Proiectul „Atelier al istoriei” doreşte să
schimbe rolul personalului muzeal, de
la cel educaŃional şi gata să
împărtăşească ceea ce considerăm că
reprezintă cunoaşterea esenŃială a
muzeului, la un partener cooperant, care
colaborează cu diferite grupuri din
societate. Fiind vorba de un muzeu
foarte mic, aceasta implică şi încetarea
încercării de a controla procesul în
detaliu şi chiar acceptarea pierderii unor
obiecte! Deschiderea colecŃiilor noastre
nu este fără risc. Însă trebuie să
acceptăm că uneori vom eşua atunci
când cooperăm cu persoane care nu sunt
familiarizate cu instituŃiile muzeale. Va
fi dificil, dar cred că va fi necesar pentru
a face din muzeul nostru un partener
interesant şi vital în procesul de activare
a oraşului. Multor persoane din mediul
rural suedez le lipseşte experienŃa
folosirii muzeelor. Deseori cauza se
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găseşte în lipsa educaŃiei şi a în faptul că
foarte puŃini elevi vizitează muzeele.
Această situaŃie este total opusă celei
din oraşele mari. Implementând
schimbările necesare în muzeul local,
vom deveni un partener mai activ în
stimularea unei cooperări mai apropiate
între şcoli şi muzeu. Pe parcursul anului
trecut am iniŃiat şi proiecte de cooperare
cu case pentru oameni în vârstă, precum
şi cu diferite organizaŃii şi companii.
În acest articol am încercat să dau
câteva exemple de modul în care am
aplicate noile noastre principii. Dacă
dorim cu adevărat să transformăm
muzeele orăşeneşti într-un centru de
dialog civic trebuie, în opinia mea, să îi
invităm pe oameni să creeze istorii şi
comentarii
despre
societatea
contemporană plecând de la premisele
lor şi utilizând colecŃiile şi arhivele
muzeale. Sunt convins că un dialog
reflexiv cu instituŃii precum muzeele le
poate oferi persoanelor şansa de a-şi
schimba viaŃa de zi cu zi. Dar mai întâi
trebuie să le oferim acces şi să ne
deschidem instituŃiile.
Scopul meu în prezentarea unora
din experienŃele noastre a fost de a

discute parte din problemele, reflecŃiile
şi metodele de lucru pe care le-am
descoperit în procesul de transformare a
unui mic muzeu, destul de amorf.
Încercăm să obŃinem un muzeu care este
deschis, flexibil şi utilizabil ca un
instrument al unui “ atelier al istoriei”.
Noile expoziŃii au fost inspirate în mare
parte de vechiul concept de
Kunstkammer, dar abordate într-un mod
mai accesibil. Prin punerea sub semnul
întrebării ceea ce a fost realizat în
trecutul muzeului (precum şi metodele
noastre de lucru anterioare) am căutat
noi metode de cooperare cu oamenii
(atât indivizi, cât şi organizaŃii) din
afara instituŃiei noastre. Cred că acesta
înseamnă că trebuie să ne redefinim
rolul de custode muzeal. Trebuie să
depunem un efort mai mare de a fi un
partener care ascultă şi mult mai puŃin
efort în încercarea de a educa audienŃa.
Aşa cum un bibliotecar te ajută să
găseşti literatura potrivită, aşa şi noi
muzeografii putem fi parteneri activi în
ajutarea oamenilor să îşi descopere
propria istorie, din jungla de artefacte,
fotografii şi diversele surse scrise găsite
în muzeu.
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LOCAL MUSEUMS AS HISTORY WORKSHOPS.
A ’KUNSTKAMMER’ FOR THE 21TH CENTURY?
AN EXAMPLE FROM A CITY MUSEUM IN SWEDEN

Curry HEIMANN

INTRODUCTION
The article wants to present and
discuss a development project in a local
Swedish museum. The project started
after a period of financial problems as
well as a crisis in societal credibility
with the aim to find new ways of
looking at museums as public
institutions, a way we have called
“history workshop”. By this we mean
both a new way of organising collections,
inspired
by
the
old
“Kunstkammer”-concept, and exhibitions and more important a new way
of how we look upon our visitors. Our
aim is to promote a more active role of
the visitors, being more like a partner of
the museum than a customer. The new
and more demanding role for visitors
will make it necessary to change our
own professional role as museum
curators.
A GENERAL BACKGROUND
TO MUSEUMS
Before going into the “History
workshop” project I will give a
background to idea of museum in
general and more specific to museums
in Sweden. Museums as institutions
reflect the society which they are part
of. The idea of the museum can be
traced back to the early royal and
princely collections, the so called
‘Kunstkammer’, established to prove
the legitimacy of a family or lineage.
The authority of a museum is its power
to select the cultural heritage of a
society as well as its privilege of
interpreting the objects in its care.
Museums are thus often instruments of
power in non-democratic societies.
The museum idea in Europe is
closely linked to the concept of the

nation state. Museums as public
institutions emerged as national
institutions in many European countries
during the late 19th century. They have
sometimes been linked to a romantic
search for a cultural identity in a time
when modern industrial societies were
born. The similarities between modern
museums and the comprehensive
`Kunstkammers’ of former days has
been shown by Mogens Bencard. He
argues against the tendency to overlook
the
rationale
behind
the
`Kunstkammers’ and to consider them
merely as haphazard collections of
curiosities. The contents of these
`Kunstkammers’, with early examples
from the 16th Century in Vienna,
Dresden and Munich, varied according
to their owners’ tastes, but basically
they have the same aim: “to be
comprehensive and encyclopaedic, to
be a microcosm of the whole world
gathered under one roof. Furthermore
they were created for the glory of prince
and country, while at the same time
having an educational purpose”
(Bencard 1993). Beginning in the
1820’s, the `Kunstkammer’ museums
were dissolved, and new museum
organisations were created. Many
European major state museums have the
`Kunstkammer’ as one common basic
source. Both modern museums as well
as
the
`Kunstkammer’-museums
demonstrate to society the cultural
identity of a nation, and intend to
educate the specialist as well as the
general public.

In the 20th Century new kinds of
museums closely linked to the local
society have emerged and many
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museums have played an active role in
community development. Experiences
of Scandinavian open air museums,
neighbourhood museums in the United
States, Mexican school museums and
the French ecomuseum idea (Le Creusot
museum, 1971) are all examples of
local museums as instruments of social
and cultural development.
The present structure of the
Swedish
museum
system
was
established around 1940, with the
setting up of a state-supported regional
museum in each administrative region.
Together with the already existing
central museums and a variety of local
museums they make up the basic
structure of Swedish museums today.
More recently we see signs that this
structure is losing its grip. After
entering the European Union and
following other changes in Swedish
post-industrial society the role of the
museum and its public funding has been
questioned. The crisis in societal
credibility is foreshadowed by the real
or imminent bankruptcy of museums.
Over the last two centuries
museums have been important
institutions of the European societies. In
most countries the museums are
organised in a hierarchical structure,
where most working methods are
shaped out of the big national
institutions often created in the 19th
century.

MUSEUMS IN SWEDEN
The museum structure of Sweden
is similar to most European countries.
Museums are in general organized in a
kind of museum hierarchy, which gives
very different situations to museums in

different categories. Swedish museums,
and I am now referring to the official
statistics from 2003 which includes 198
museums, can be divided into three
main groups. The first category consists
of museums with a nation-wide
ambition in a special subject, often
characterised as ‘central or national
museums’. In this first category we find
by example the National [Art] museum,
The Museum of Natural History and
The National Museum of History. A
total number of 24 museums have been
labelled ‘central museums’, all mainly
paid by government funding. Most of
these often rather big institutions are
placed in the capital area, in or around
Stockholm.
A second group of
museums are labelled ‘regional
museums’. Existing geographical
divisions made up of the counties often
bound their working-area.
They
normally have a very broad task mostly
made up of a mix of cultural history as
well as art. The 25 regional museums
are partly financed by the government
but the main part of the funding is
covered by the local county
administration. The last and largest
group of museums is made up of 70
small and medium sized museums
funded by local municipalities or
communities.
There are big differences in how
financial subsidies from the public
sector are given to different categories
of museums in Sweden. In 2003 the 24
central museums shared more than 800
million Swedish kronors, which can be
compared to the 70 local museums
sharing less than half of this sum. These
figures tell us something about how the
Swedish cultural policy reinforces the
regional imbalance in Sweden where
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most of the institutions and the financial
and personnel resources are located in
the vicinity of the capital. In 2002 there
were 198 Swedish museums in the
official statistics, 54 of them were
located in Stockholm.
Discussing the role of museum in
the contemporary society must therefore
also make clear what type of museum
and which resources, both financial and
personnel, the particular museum
possess. To the public this imbalance is
reinforced by the fact that Sweden has a
population, which is very much spread
out over a vast geographical space.
Urbanization as a process of migration
occurred later in Sweden than in most
other western European countries. After
the Second World War it has accelerated
but still Sweden lack more than a few
urban centres with more than 500 000
inhabitants. This particular situation
with a very outspread population and
with a very centralised museum
structure did in the late1960’s give the
impulse to start the institution of
‘Riksutställningar’(=Swedish travelling
exhibitions), which purpose was to
distribute exhibitions from Stockholm
to the rest of the country. The
ideological basis of this policy is very
much founded in the movement of the
Swedish Social-Democratic Party,
which since the 1930’s has been in
favour of large-scale solutions from a
national perspective. A key idea to this
ideology is to give equal opportunities
to all people independent of where they
live. A strong belief in national
institutions and the role of the cultural
institutions as ‘senders’ in a
communication process which in many
ways had only one direction. But as
some sort of contradiction, the ideology

of the Social Democratic Party also
included a belief in local popular
movements, which was how the Party
itself was organized. The different
views of how a society was to be
organized created tensions and gave rise
to a public debate from the 1970’s and
onwards on the relation between local
communities and the central power in
Stockholm. This debate has also led to
on-going debate on the relation between
central, regional and local level in the
public administration in Sweden. A
debate, which also had great
implications to the cultural sector in
general and to museums in particular.

SKÖVDE CITY MUSEUM – AN
EXAMPLE OF MUSEUMS IN
CHANGE
Many Swedish museums have in
recent years experienced a period of
reconsidering much of the goals and
methods in use in the museum work.
Much has been due to changing
economical realities but also a change in
expectations from the public. This
article will focus on a small city
museum in Sweden, which during the
last couple of years has been forced to
rethink the whole purpose of running
the museum, all what has been done,
why and for whom. This process of
change has resulted in a project named
“Skövde city museum – a history
workshop” which is the main focus of
the article. The process of change can
also be an example of a development
similar in many smaller museums.
Skövde is located in the inland part
of western Sweden, about 150
kilometres to the East of Göteborg, the
second largest city of Sweden. The city
is a regional centre in a rural region
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dominated by farming and small towns.
Skövde has a population of 50 000 and
since the early 20th century it has been
dominated by military regiments and
industrial plants. During the last 40
years the city, as Sweden in general, has
changed very much. The number of
people has increased much due to
migration from other parts of Sweden as
well as from abroad. Today 15% of the
population derive from foreign
countries. The largest employer today
is Volvo with three factories making car
and truck engines, with a total of 5000
employees.
The city museum was founded in
1924 by the local history association
and was 1952 made into an official city
museum under the rule of the city
council. Today the museum belongs to
the category of local museums where
almost all subsidies comes from the
local municipality. For more than 50
years the city museum has been a very
traditional local museum emphasising
on the history of the city and its
folklore.
Exhibitions have been very
traditional and the size of the museum
building with only 350 square meters of
exhibition space made it impossible to
show more than a very restricted
number of objects. Most of the objects
were stored in other parts of the city and
were never put on display. The
exhibitions had their focus on different
handicrafts and local history from times
before the industrial revolution. The
exhibitions were kept very similar over
the years with only a few changes. The
displays were all over very simple and
many people thought they were rather
boring. This was one of the reasons why

the support for the museum was
diminishing. Only a few people took
interest in the museum. The visitors
were mostly elderly and belonged to a
large extent to the local history
association. The museum, located in
the former 18th Century town hall, was
in many ways similar to many other
small local museums in Sweden. As a
small museum it had only a few
employees with university degrees. The
number of visitors was all the time only
somewhere in between 7 000 -10 000 a
year, mostly local citizens of Swedish
birth.
In many years there was a growing
dissatisfaction over the museum
situation. Proposals were made to
enlarge the old building and to make it
available to disabled people. But the
political support were lacking even
though a supporting organisation of
museum friends were started.
In the year 2001 the city experienced
an economic crisis that had severe
consequences. The city museum was
one of many institutions that had to cut
the expenses by drastic measures. The
number of employees had to be reduced
and to reduce the cost of rent, the
cultural committee decided to close the
old museum building. It became
necessary to concentrate the museum
work to the museum’s storage building.
This building was situated in a former
industrial plant in the outskirts of the
town and here most of the collections of
about 40 000 objects were kept. At the
time of the move the former director of
the museum also left.
This totally new situation made it
necessary to start discussing the purpose
of the museum.
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We had to start questioning what
we were doing, for what reason and for
whom we were doing the museum
work. This discussion led to the starting
up of the project we called “The
museum as a History Workshop”. We
applied and received money for the
project from a cultural foundation.

The starting point for the project
was an analysis of the role of the
museum in the contemporary local
society. We found that the museum had
failed to adjust itself to a changing
society. The city of Skövde had changed
radically during the later part of the 20th
century. New groups had moved in,
both from other parts of Sweden and
from abroad. Among the latter group
there are quite a few refugees. The
whole identity of the city had changed
during the 20th century but still the
museum had been reflecting only what
could be called the middle-class or
bourgeoisie life of the 19th century
town. The old museum building, the
former city hall, was also in itself a
symbol of the old city life.

Moving out of the city centre to a
former industry building into an area
that is now becoming a popular
shopping area gave us inspiration to
remodel the museum after a more
commercial model making the
exposition of the objects the main focus.
But the financial resources were still
very limited and we had to transform
the storage building into a public space
without getting any more subsidies from
the city council. It was still made
possible largely thanks to private
funding.

The idea of the History workshop
has five major implications:
• open up the collection, make
them accessible to a larger public as far
as it goes.
• let visitors (school classes, study
groups etc) make use of the collections
in their own projects
• take a more active interest in
starting dialogues with people in the
local society
• let museum activities and
exhibitions to a larger extent take place
outside the museum building
• try to make the museum reflect
the contemporary society more than
being a place of nostalgia
Parts of the new museum opened
up in April 2005 and we have since then
invited
organisations,
non-profit
associations, schools and companies to
the museum in order to start a dialogue
and to encourage new ways of using the
museum collections. To this day we
have also been out at different occasions
talking and discussing how the museum
could be a platform for contact between
different ethnic groups, 10 percent of
the population in Skövde being born in
another country. We have put special
effort in reaching different groups of
disabled. The new museum gives much
better possibilities in giving access to
the collections. We have also a group of
mentally retarded people working in the
museum that gives us a special
opportunity to make the museum a
meaningful place to them as well.
Our
resource.
the new
formerly

collections are our main
We are trying to make use of
situation being in what was
a storage building. Just
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walking around among thousands of
objects make people interested in
material culture as well as the lives of
the people behind the objects.
Letting people see the 40 000
objects, the archives with 100 000
pictures and other documents is a good
start discussing how we can start
making use of these resources, together.
As a small size museum with a staff
varying between 8-10 people we must
find new methods in trying to be
something worth paying attention to by
ordinary citizens. I believe we must
dare to reorganize the collections,
making most objects easily accessible to
the public. Valuable and especially
sensitive objects may be put aside or in
special displays, the rest can be used in
more active way both by the museum
staff as well as by the public.
During last year the museum
building has being changed and
adjusted to its new purpose. In the
figures you will be able to see what the
collections looked like before we
transferred it in the “History
Workshop”-project. Now we have some
kind of storage exhibition and we will
over some time reorganise the 1800
square meters we have at our disposal
making three different rooms. The first
room the visitor approaches will focus
on the history of the city and will also
function as an introduction to the city
and the museum. The second room is
made to function in different temporary
exhibitions or other activities. It is very
flexible and easily changed. The third
room is at the moment being rebuilt and
will hopefully be finished during
coming year. Here we will be able to
make the archives as well as the
majority of museum items more

accessible. Here we will try to make a
modern version of the “Kunstkammer”
of the 17th century. As a consequence
the new reorganized museum will be
ready to meet the new needs of a more
flexible and active use of the museum
collections.
So, what have we achieved so far?
The project History workshop wants to
change the role of the museum staff,
from being mostly educational and
eager teaching what we believe to be the
essential knowledge of the museum, to
being more of a cooperating and
listening partner, working differently
with different groups in the society.
Being a very small museum this also
means to stop trying to control the
process in detail and even accept some
losses of objects! Opening up our
collections is not done without taking a
risk. We must accept that we sometimes
will fail when we cooperate with people
not used to museum institutions. This
will be hard but I think it will be
necessary making our museum an
interesting and vital partner in the
process of activating the city. Many
people in Swedish countryside lack
experience in how to make use of
museums. Very often it has to do with
lack of education and that few pupils
from schools visit museums. This
situation makes up a sharp contrast to
the situation in the major cities. By
making necessary changes in the local
museum we will be a more active
partner stimulating a closer cooperation
between schools and the museum.
During the last year we have also started
cooperation projects with homes for
elderly people as well as with different
organisations and companies.
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SUMMING UP
I have in this article tried to give
some examples of how we have
followed our new principles. If we
seriously want to make the city museum
a centre of civic dialogue we must, in
my opinion, invite people to create
histories and comments on the
contemporary society on their own
premises by the use of the museums
collections and archive. I am convinced
that a reflexive dialogue with
institutions as museums can empower
people to make changes in their everyday life. But first of all we need to let
them in and open up our institutions.
My aim with presenting some of
our experiences has been to discuss
some of the problems, reflections and
working methods we have come across
when trying to reshape a small rather
sleepy museum. We strive to achieve a
museum that is open, flexible and

possible to use as a tool of a ‘history
workshop’. The new exhibitions that
have been made are in many ways
inspired by the old “Kunstkammer”concept, but in a more accessible way.
By questioning much of what has been
done in the past at the museum (as well
as our own earlier working methods) we
are looking for new methods of
cooperation with people (individuals
and organizations alike) outside our
institution. I believe that this means we
must redefine the role of the museum
curator. We must put more effort to be a
listening partner and much less effort in
trying to educate our audience. Like a
librarian helping you to find the right
literature we can as museum workers be
active partners in helping people make
their own history out of the jungle of
artefacts, pictures and various written
sources found in the museum.
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