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Forskningens 
sammanhang

1.Historiekulturernas generella 
utvecklingsdynamik (territorium, 
plats, medierad, individ.)

• Nationell kontext (historisk 
master-narrativ, hot, 
gemenskap)

• Institutionella beställningar 
(museer, depart., akademier - 
UNESCO, EU, nation, region, 
lokalt: näringspolitik, integration, 
reg utv)

• Disciplinär arbetsdelning och 
meritering 
(vetenskapliggörande och 
excellensuppfattningar)



Nationalmuseernas dynamik - exempel på (extremt) institutionaliserat 
kulturarv



Förhandling: Kunskap och politik



Förhandling: vilka skillnader, vilken gemenskap?



Historiekulturens anatomi

KulturarvKulturarv

skolaskola

akademiakademi

Privatlivets berättelser 

och artefakter

Offentlighetens historiebruk

Media, underhållning, 

konsumtion

Erkänt som riktig historia



Nationella berättelser: nationalmuseernas röster



• Territoriet (Historiska)

• Regional mångfald (Skansen)

• Klass och familj (Nordiska)

• Smak och bildning 
(Nationalmuseum, Moderna)

• Plats i världen (Mångkultur, 
Forum)

• Plats i ekologin (Naturhisoriska)

Arbetsdelningar



startar 1 februari 2010EuNaMus



Vad är ett 
nationalmuseum?

Representation, fält, artikulering, 
process?



Komparativa frågor

• En postmodern belägenhet - 
eller slitstarka dilemman?

• Intentionernas kraft kontra 
”Den tillfällige besökaren”. 
Narration och materialitet

• Problemorienterade 
komparationer: 
- Imperier omförhandlas
- nya stater i senmodern värld
- Statlig styrning - nationell 
mobilisering
- 
universalims/etnicitet/civilisering
/mångkultur
- Transnationella föreställningar 
i nationell ram



Project

• National museums: Mapping 
and framing institutions 
1760-2008

• Uses of the past: narratives
• Museology of Europe: material 

culture
• Museum policies 1990-2010
• Museum citizens
• National museums, history and 

a changing Europe: future 
strategies

• Dissemination – interacting with 
the public, museum 
professionals and culture 
politics



• Lång kontinuitet för förhandlingslogikerna (vi/dem, kunskap/politik, 
arbetsdelningar, territoriell/värdegemenskap)

• Upplevelseorientering, digitalisering och ökat resande (migration, turism) ger 
förändringstryck.

• Institutionella skillnader, politisk historia, kulturella skillnader - och politiska val 
skapar olikheter trots en transnationell grammatik.

• Olika aktörer och olika publiker skapar flera distinkta kulturarvsversioner. 
Heterogenitet kan ofta bära på tillsammans funktionellt förstärkande budskap.

• Nationalmuseer har starkare betydelse som symbol- än utbildningspolitik.

Preliminära hypoteser



Referenser för vidare läsning

• www.namu.se, särskilt Aronsson, P., & Nyblom, A., (eds.). (2008). Comparing: 
national museums, territories, nation-building and change. Den kan också 
laddas ner på Linköping University Electronic Press.

• www.eunamus.eu; www.nordicspaces.eu.

• Aronsson, P. (2004). Historiebruk - att använda det förflutna. Lund: 
Studentlitteratur.

• Aronsson, P., (red.). (2009). Platser för en bättre värld. Auschwitz, Ruhr och 
röda stugor. Lund: Nordic Academic Press.

http://www.namu.se/
http://www.eunamus.eu/
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