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Speglingar och perspektiv

Plats för reflektioner

PLATS: 
Armémuseum

TITEL: 
Makten och ärligheten

VARAKTIGHET: 
Basutställning

BUDGET:
1,5 miljoner kronor

UTSTÄLLNINGSANSVARIG: 
Olle Westerberg, tel: 073-804 97 69,
mail: olle.westerberg@armemuseum.se

PROJEKTGRUPP:
Olle Westerberg, föremålsansvarig och Elin Fältskog, 
textförfattare från Armémuseum. Peter Nordström, 
filmdramaturg och VD på AMF (Armé- Marin- och Flygfilm). 
Katarina Häll, formgivare och konceptutvecklare och Liza 
Carlefred, projektledare och konceptutvecklare från Expology. 

Referensgrupperna bestod av pedagoger, intendenter och 
konservatorer från Armémuseum. Representanter från 
Folke Bernadottesamlingarna, samt enskilda personer med 
historier och erfarenheter som varit viktiga för projektet; Inge 
Kamstedt, Kongoveteran, Daniel Jansson, FN-soldat med 
tjänstgöring i Afghanistan och Marika Griehsel, journalist och 
dokumentärfilmare.

För att vara transparant genom hela processen 
dokumenterades arbetet i en blogg.
www.blodsvettochmontrar.se
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Vem tillhör rösten bakom museets beskrivning av ett 
föremål? Hur hamnade just den där uniformen i en upplyst 
utställningsmonter? Varför är den här historien viktigare att 
berätta än de tusentals som måste ha utspelats sig parallellt? 

Museet som institution kan ofta uppfattas som en borg, 
från vilken det ljuder en enad röst, en röst som berättar och 
förvaltar sanningen. Att denna röst under olika tider skiftat 
tonläge – haft olika uppfattningar, avsikter och intressen – är 
inte alltid lätt att få syn på. Detta eftersom det är ytterst sällan 
som processerna bakom beslut synliggörs. För vad är det 
som avgör vilka föremål som sparas och vilka berättelser som 
får höras? Vem äger makten över vad som väljs ut och vad 
som väljs bort?

Makten och ärligheten vågar lyfta dessa frågor. Genom att 
både granska det egna museet och historieskrivning i stort ur 
ett maktperspektiv.

Utställningen gestaltas genom att både idémässigt och 
rent fysiskt bjuda in besökarna bakom kulisserna. De för 
fönsternischerna specialbyggda montrarna, har flyttats ut en 
bit i rummet – för att visuellt och praktiskt ge fler perspektiv 
till ämnet. Materialen är enkla; reglar och plywood – känslan 
av att något håller på att byggas. Ett regelverk spjärnar 
mot taket och tycks bära upp resterande två våningar med 
basutställningar. Inne i konstruktionen vilar föremål från olika 
epoker av museets insamlingsverksamhet – en fana från 
1600-talet längst till vänster och ett par använda öronproppar 
från en FN-soldat längst till höger. Zoomar man ut och tar 
några steg ifrån tecknar föremålens lådor ett ord: HISTORIA.

Ämnet gestaltas också genom speglar, reflektioner och lek 
med transparens. En stor låda mitt i rummet draperad med 
speglar vill få besökaren att få syn på sig själv, sin egen roll i 
historien. Men lådan tycks spricka upp, ljusstrimmor sipprar 
ut. Kikar man in döljer sig där mängder av bilder bevarade 
från dåtiden – den gemensamma, men utvalda historien. 

Överlag utmanar utställningen besökarens seende; in- och ut-
zoomningar – på historien, på rummet och på sig själv. 

BERÄTTELSE / DRAMATURGI

GESTALTNING



(4/10)

Att få tillträde bakom montern
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Bakom glas, eller inte?
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Utställningen ger inga svar, men ställer många frågor. 
Genom sitt direkta tilltal vill utställningen involvera och 
väcka diskussion, mana till funderingar över sitt eget 
ställningstagande: Hur hade jag gjort? 

Publiken bjuds in att lämna avtryck i utställningen. På 
en skärm uppmanas besökaren att själv välja ut samtida 
föremål att spara för framtiden. Dessa hamnar därefter 
digitalt i en monter, samt blir en del av statistiken som 
sparas för andra att se.

Vilket är ditt val?

Vem har haft makten att välja?

PUBLIKVÄNLIGHET 
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Många av föremålen i utställningen har varit utställda 
i en tidigare utställning som museet själv anser sig 
ha misslyckats med vad gäller berättelsen. För att få 
nytt perspektiv sattes utställningsgruppen ihop med i 
huvudsak externa, samt en oprövad textförfattare. Detta 
för att berätta på nytt sätt och skriva texter som bröt 
mot hur museet vanligen skriver. Under arbetet framkom 
nya sanningar, policys på museet granskades och 
cementerade föreställningar om vad en utställning ska 
vara krossades. 

Metoden att nå fram till utställningens berättelse har 
varit att låta den växa fram, genom diskussioner med 
människor med skilda perspektiv och bakgrunder. 
Referensgrupper både inifrån och utanför museet, bland 
annat skolungdomar, lärare och skolpersonal, samt folk 
på stan, om deras syn på makt.

METOD
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Vems sanning?Vår makt
Insyn i arkiven 
och processen

Vad sparas?

Insamling då - 
Historisk återblick
   Insamling idag - 
   Daniel Janssons föremål

Från pryl till museiföremål

Bakom glas eller inte
 
 Bostadscontainer

Från hemligstämplat 
till Facebook

Filmteknisk utveckling

Vem väljer? 

Utvalt

Bortvalt

Maktens (män)niskor

Besökarens val

Vem får inte höras?

Propagandafilm

Film om klippteknik: Hur förstärker 
man budskapet genom klippteknik?

Första anslag
”Historieväggen”

Uppsamling- och 
fördjupningssplats

Medias bild, 
oväntad skuggbild

Kongoveteranerna berättar 

Intro
Tänk om historien 
började med mig?

PLANRITNING


