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Förord
Utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken har gjort det möjligt för museer
och andra kulturarvsinstitutioner att förändra de traditionella sätt som kulturarvet och
kulturmiljöer beskrivs och förmedlas. Det är idag möjligt att förbinda platser med varandra, med
ljud och bild i realtid, på så sätt att museibyggnader förlängs till de specifika kulturmiljöer och
platser som museiverksamheten har koppling till. I nätverksamhället skapas vad vi kallar Det
Medierade Museet utifrån nya förutsättningar för möten mellan museer och deras besökare och
mellan människor, kulturmiljöer och kulturarvets institutioner.
Föreliggande rapport sammanfattar vårt projekt "Moderna kulturarvsprocesser och medierad
tillgänglighet" (2009-2011) som varit ett samarbete mellan Statens historiska museum (SHM)
och Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Stockholm i juni 2012
Katherine Hauptman och Fredrik Svanberg, SHM
Charlie Gullström & Leif Handberg , KTH
Kompletterande material finns även tillgängligt via projektets webplatser:
www.mediatedmuseum.se
www.r1.kth.se

Sammanfattande resultat
Projektet Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet har undersökt en rad frågor
med fokus på värdering, urval och förändring av kulturarv över tid samt hur publik delaktighet
och medierad tillgänglighet kan förändra och utveckla moderna kulturarvsprocesser.
Projektet har genomfört en georadarkartering samt en arkeologisk undersökning av lämningar av
ett berömt modernt kulturarv: Allmänna konst- och industriutställningen 1897 på Djurgården i
Stockholm. Den arkeologiska undersökningen studerades i sig även ur ett publikarkeologiskt
perspektiv. Utgrävningssammanhanget samt resultaten av ett pilotprojekt 2008 ligger till grund
för besökar- och publikarkeologiska studier.
Projektet har även genomfört två långt gångna prototyparbeten och skapat en verktygslåda för
mediering.
En empirisk datainsamling kring kulturmiljö, flyttade och kvarvarande byggnader samt föremål
från 1897 förvaltade av allmänhet och museer har skapat ett dataunderlag som bearbetats i en
analys av moderna kulturarvsprocesser som kunnat utveckla förståelsen av deras komplexitet.
Inom projektet har redan en relativt omfattande publicering i olika sammanhang gjorts, samt ett
brett konferensdeltagande och en slutpublikation i antologiform planeras kunna tryckas 2013.
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Inledning
Undersökningarna i projektet utgår huvudsakligen ifrån fallstudier kring en mycket betydande
modern historisk händelse, Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897, samt
breddningar utifrån detta exempel. Utställningen har tidigare utforskats ingående på ett
idémässigt plan, men ur kulturmiljösynpunkt är den glömd. Utställningsområdet på Djurgården
uppfattas inte som kulturhistoriskt värdefullt trots att platsen bär på en stor berättelse om
moderniteten. Detta glapp mellan historisk betydelse och kulturarvsstatus har givit en god
utgångspunkt för undersökningar av moderna kulturarvsprocesser över tid.
Projektet har varit mångvetenskapligt och omfattat ett samspel mellan kulturvetenskapliga
undersökningar och tillämpningen av olika metoder för att skapa delaktighet och tillgänglighet
till kulturarv utifrån nya förutsättningar.
Tillsammans har projektdeltagarna bildat forskargruppen "Mediated Museum" som först
genomförde pilotprojektet ”Jakten på den försvunna staden” under 2008
(www.mediatedmuseum.se). Resultaten från pilotprojektet har använts och fördjupats i det
aktuella projektet.
Projektet har vidareutvecklat frågor som projektdeltagarna tidigare arbetat med. Statens
historiska museum har byggt vidare på erfarenheter från FoU-projektet Publik arkeologi (2007)
samt FoU-projekt kring museisamlande och publik arkeologi som finansierats av Statens
kulturråd (2008). KTH har tagit avstamp i FoU-projektet En tillgänglig forskningskulturmiljö
(2006-2008) vilket givit värdefulla insikter vad gäller medierad tillgänglighet, video presence
och betydelsen av samverkan mellan arkitekter och medietekniker för användarinvolverad
utveckling och gestaltning.
Inom projektet har arbetet skett efter tre perspektiv- och arbetsmässiga huvudspår som
sammanstrålat i gemensamma aktiviteter och publikationer: Publik arkeologi, Moderna
kulturarvsprocesser respektive Presence design. De beskrivs i det följande stycket om bakgrund
och syften.
I denna rapport beskrivs de arbeten som har gjorts kring de materiella lämningarna av Allmänna
konst- och industriutställningen 1897 på Djurgården i Stockholm och som projektet
huvudsakligen har kretsat kring. Arbeten har genomförts med en georadarundersökning, en
arkeologisk utgrävning samt karteringar av byggnader från 1897 som står kvar eller har flyttats,
samt föremål som allmänheten och museerna samlat. Allt detta ligger till grund för analyser av
moderna kulturarvsprocesser samt publik interaktion kring en modern kulturarvsplats.
I det följande beskrivs även två långt gånga prototyparbeten kring mediering som tyvärr inte
kunde omsättas i verklighet men som ändå gav betydelsefulla resultat.
Förutom dessa insatser har projektet vid sidan av en kommande slutpublikation i antologiform
redan producerat ett antal olika texter som redovisar resultat i form av artiklar och
konferensinlägg. Viktigast är de delar av Charlie Gullströms doktorsavhandling som till stor del
bygger på och diskuterar projektets arbete (Gullström 2010a).
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Bakgrund och syften
Projektet har arbetat med tre perspektiv- och arbetsmässiga huvudspår som sammanstrålat i
gemensamma aktiviteter och publikationer: Publik arkeologi, Moderna kulturarvsprocesser
respektive Presence design.
Publik arkeologi i det deltagande museet
Forskning kring lärande i museimiljö har en lång tradition och den nya museologin fokuserar
betydligt mer på de pedagogiska aspekterna av utställningsskapande än tidigare (t ex HooperGreenhill 2007). Traditionellt har relationen mellan museet och besökarna varit starkt
asymmetrisk. Men i det så kallade ” nya museet” ska det finnas ett samspel mellan vetenskap,
pedagogik och delaktiga besökare.
Ett kulturhistoriskt museum kan bli mer deltagande och involvera sina besökare bland annat
genom publik arkeologi. Termen är en översättning av engelskans begrepp Public Archaeology,
som beskriver den professionella arkeologins relation till allmänheten, med fokus på att skapa
interaktivitet i publikmötet. I en utforskande process skapar man utifrån olika förutsättningar
tillsammans ny kunskap. Nyligen utkom en omfattande guide till publikarkeologiskt arbete The
Oxford handbook of public archaeology (Skeates, McDavid & Carman red. 2012).
Att se arkeologiska undersökningar som en form av publik verksamhet är ett sätt att öka den
lokal samhälleliga förankringen och att öka kunskapen om och förståelsen för kulturarvet.
Samhällets rätt att förvänta sig en högre grad av kommunikation från en verksamhet som till stor
del bekostas av statliga medel (jfr Svanberg & Wahlgren 2007). Under senare år har flera aktörer
utvecklat arbetet med publik arkeologi. Allmänhetens relation till fornlämningar har också
behandlats i en avhandling av Anita Synnesvedt (2008). Exempel på svenska publikarkeologiska
projekt under senare år är Fröjel Discovery Programme; RAÄ UV-mitts amatörarkeologiska
utgrävningar på Birka och Historiska museets utgrävningar tillsammans med skolelever i Hjulsta
och på Historiska museets gård (se länkar under referenser; Wahlgren 2008a; 2008b).
I ett internationellt sammanhang har publik arkeologi använts som en tillämpning av
kulturarvsfrågan och medvetandegörandet av minoritetsgruppers kulturarv. Publik arkeologi blir
en form av tillämpad antropologi (jfr Shackel & Chambers eds. 2004). En parallell till denna
verksamhet utgör Bohusläns museums undersökning av resandebosättningen Snarsmon i
Bohuslän. Med målsättningen att lyfta fram resandefolkets historia har Bohusläns museum i
samarbete med Resande Romers Riksförening undersökt bosättningen Snarsmon under ett antal
år. Projektet har involverat skolor och allmänhet, producerat utställningar och presenterats vid
seminarier och konferenser. En sammanställning av de olika projektdelarna och deltagarna
presenteras i boken Snarsmon – resandebyn där vägar möts (Andersson et al 2008; Johansson &
Lindholm2007).
Metoderna har skiljt sig i hur den publika verksamheten har inkluderats i den arkeologiska
processen. Fokus har emellertid legat på att öka intresset och förståelsen för kulturarvet och den
arkeologiska processen, att känna delaktighet och även att ge nya infallsvinklar och
förhållningssätt till undersökningsmetoder och resultat hos den yrkesverksamma arkeologen.
I det aktuella projektet har publikarkeologiska frågor och arbetssätt arbetats in i prototyparbeten
och i genomförandet av den arkeologiska undersökningen på Djurgården. De är också grunden
för besökarstudier och analysen av dem.
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Moderna kulturarvsprocesser
Det moderna samhällets lämningar har i Sverige bara i liten grad intresserat kulturmiljövården
och forskningen även om ett klart växande intresse nu märks. Den Allmänna Konst- och
Industriutställningen i Stockholm 1897 anses allmänt som ett genombrott i Sveriges väg mot
moderniteten. Ändå saknas ett samlat skydd för lämningarna på platsen. För de miljontals årliga
besökarna finns ingen som helst information om den gigantiska utställningen som för en tid helt
präglade Djurgården och en stor del av Stockholm.
Inom projektet har vi gjort arkeologiska undersökningar av området för utställningen för att
kunna bedöma vilken slags arkeologiska spår som finns och vilken omfattning de har. Vi har
också karterat vad som har hänt med en rad byggnader som efter utställningens slut flyttats iväg
från platsen för att användas till andra saker, vad olika svenska museer har samlat från
utställningen samt minnesföremål och privata samlingar hos allmänheten.
Utgrävningarna och inventeringarna på Djurgården har visat att omfattande spår av utställningen
finns i områdena för den utställningsdel som kallades Gamla Stockholm – en enorm
rekonstruktion i halv skala av medeltidens Gamla stan och Helgeandsholmen. Bland annat finns
den konstgjorda Helgeandsholmen kvar samt omfattande spår av en rekonstruktion av slottet Tre
kronor.
Syftena med denna ingång i projektarbetet har varit att först skapa ett empiriskt underlag för att
sedan kunna diskutera och analysera de materiella spåren (både som kulturmiljöer och
kulturarvsföremål) av Stockholmsutställningen 1897 och därigenom bidra till förståelsen av
moderna kulturarvsprocesser.
Presence Design
Arkitekt Charlie Gullströms doktorsavhandling ”Presence Design: Mediated Spaces Extending
Architecture” (KTH 2010), som delvis är ett resultat av projektet, dokumenterar
designerfarenheter från videomediering under tio år. Rubriken Presence Design sammanfattar
projektets arbete med att gestalta hybrida rumsmiljöer, sammansatta av olika rumsbegrepp till en
form av rumsliga montage. Numera är videomediering också ett inslag i utställningsverksamhet
och tillgängliggörande av kulturmiljöer. Kulturarvssektorn är i stor förändring och därför är det
av stort värde att utforska nya mötesformer mellan museer – som byggnad och institution – och
deras publik såväl i en kulturmiljö som på andra platser där människor möts.
De exempel vi har arbetat med visar att man kan etablera en förtroendefull kontakt på distans om
det är möjligt att uppnå ögonkontakt och förstå den rumsliga förlängningen. Frågan vi väckt är
hur framtidens byggnader, museer, skolor, bibliotek och kulturmiljöer skall utformas för att
möjliggöra närvaro på distans? Trots en tvärvetenskaplig hållning saknas begrepp för att
resonera kring estetiska och arkitektoniska kvaliteter inom media, interaktion och
kommunikation. Vårt bidrag kan ses som ett bidrag till begreppsutveckling och en verktygslåda
för alla inblandade i presence design; till de som planerar, kurerar och ritar utställningar med
inslag av nya medier, och till de som ska handla upp medierade rum. Kulturarvssektorn,
arkitekter och medietekniker behöver nu samarbeta för att visa hur virtuella rum kan integreras
med fysiska rum för att skapa medierad närvaro och tillgänglighet till kulturmiljöer.
Syftena med projektets arbete längs linjen Presence design har varit att skapa, analysera och i
text diskutera prototyper för medierade museer.
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Teori- och metoddiskussion
Projektets aktiviteter bygger på att prototyparbete och publika aktiviteter varvas med
kulturhistorisk materialinsamling och teoretiska analyser samt textarbete. Vi har arbetat med
arkiv- och kartstudier, en georadarundersökning, analyser av museisamlingar och upprop för att
samla in berättelser och material i kombination med publik arkeologi och en arkeologikurs som
metoder för att aktivera okända kulturarvsplatser och/eller historier.
Utifrån erfarenheterna med exemplet Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897 har långt
gångna prototyparbeten också genomförts för att genom medieringsteknik koppla ihop
Historiska museets sommarverksamhet Vikingasommar med motsvarande aktiviteter i den
rekonstruerade Vikingabyn på Birka, samt mellan utställningen Sveriges historia och
Kulturhuset.
Studierna undersöker vilka värderingar och urval som tidigare gjorts och hur synen på moderna
kulturarv har förändrats över tid. En kartering av skriftligt material, museisamlingar och arkiv,
samt en analys av resultatet för att karakterisera vad det berättar om moderna kulturarvsprocesser
har utförts för att svara på frågor som: Vilken historieskrivning har skapats? Vilka slags
lämningar och föremål har gjorts till kulturarv och inte? Vilket slags officiellt historiebruk har
därmed ägt rum?
Viktiga frågor är hur publik delaktighet och medierad tillgänglighet griper in i och förändrar
historiebruk. Vid sidan av samhällets samlande och kulturarvsskapande finns ett omfattande
material av minnen, föremål och byggnader som förvaltas av allmänheten. Publika aktiviteter har
utformas och genomförts i dialog med användarna. Aktiviteterna har sedan studeras för att
undersöka hur olika sorters pedagogisk design påverkar relationen till kulturarvet.
Flera aktiviteter kretsar kring arkeologiska undersökningar på udden Framnäs på Djurgården.
Här har publik arkeologi, pedagogik och videomediering använts för att utforska hur
kommunikationen förändrar tillgänglighet och förståelse. På Framnäs stod 1897 en
rekonstruktion av slottet Tre kronor. Publik medverkan i ett pilotprojekt 2008 synliggjorde en
komplex, okänd historia som saknas i officiella redogörelser. Bland annat revs en kåkbebyggelse
för att ge plats åt slottet. I området har vi nu genomfört två publikarkeologiska undersökningar.
Det arkeologiska material som framkom kan förutom att ge komplementära berättelser också
belysa utställningens karaktär av dold kulturmiljö.
Prototyper, medierade rum och installationer
Resultatet av vårt interdisciplinära forskningsarbete är prototyper, medierade rum och
installationer där deltagare på olika geografiska platser har kunnat erfara en känsla av närvaro på
distans. Forskningen präglas av användardriven design och innovation för olika
tillämpningsområden. Vi har ofta låtit vår undervisning inspireras av pågående forskningsprojekt
vilket har gjort att våra studenter arbetat tematiskt med frågor som rör medierad tillgänglighet till
kulturmiljöer eller hur ett museum kan förlängas till en annan plats. Bilden nedan (fig. 1)
beskriver designprocessen och arbetet som föregår en medierad närvarosituation:
Processen syftar till vad som här beskrivs som steg 4, det vill säga att en besökare i den
medierade situationen upplever en känsla av närvaro på distans. Detta är dock en individuell
upplevelse som inte helt går att styra. Den är betingad av hur väl samspelet mellan formgivning,
teknik och den aktuella situationen fungerar. Här spelar till exempel individens erfarenhet av
tidigare medierade mötessituationer stor roll, liksom förmågan att leva sig in i stunden och bortse
från att den faktiskt är konstruerad med stöd av ljud- och bildkommunikation. Jämför gärna med
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det engelska uttrycket "willing suspension of disbelief" som ofta används för att beskriva den
situation som uppstår när man går på teater: man vet att det som händer på scenen är på låtsas
men ändå så låter man sig dras med in i föreställningen och man lever sig in i en berättelse. Det
var den engelske filosofen och poeten Samuel Taylor Coleridge som myntade detta uttryck med
referens till upplevelsen av poesi, i verket Biographia Literaria från 1819.

Fig. 1 En bild av designprocessen. Läromedel av Gullström & Handberg 2009
Först krävs förberedelser enligt designprocessens steg 1, för att ta hänsyn till relevanta aspekter
utifrån de slutliga användarnas behov. Hänsyn behöver även tas till olika former av
begränsningar som kan finnas i det föreliggande projektet. En viktig fråga är vad det är som skall
förmedlas och vad mötessituationen syftar till. Om det till exempel handlar om en historisk plats
så finns flera viktiga val: Ska platsen iscensättas i en äldre tidsepok eller i nutid? Designarbetet
påverkas även av om det ska finnas besökare på olika platser eller om de enbart bemannas av
museipedagoger/guider och statister.
Designprocessen leder fram till olika slags medierade rum, vars beståndsdelar senare ska
detaljstuderas, produceras, byggas och integreras i en befintlig inomhus eller utomhusmiljö. Allt
detta ställer krav på nära samarbete mellan olika kompetenser så som pedagoger,
utställningsarkitekter, tekniker och andra berörda. Tillsammans använder de olika
berättarverktyg (steg 2) och planerar för hur de medierade rummen ska befolkas av besökare,
pedagoger och statister inför den medierade närvarosituationen (steg 3).

Aktiviteter kring Allmänna Konst- och Industriutställningen
1897
Pilotstudien
I pilotprojektet som genomfördes 2008 förlängdes Historiska museet under två veckor till en
arkeologisk utgrävning vid Framnäs på Djurgården i Stockholm. Projektet annonserades som
Jakten på den försvunna staden och uppmanade människor att delta. Alla som ville kunde vara
med och gräva (bli arkeologer), tolka fynd, diskutera, eller lämna in egna minnessaker och
berättelser. Dessutom fick varje deltagare chansen att möta bekanta och helt okända människor
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på utgrävningsplatsen eller på distans i museet. På utgrävningsplatsen undersöktes spåren efter
”Gamla Stockholm”, en rekonstruktion 1897 av medeltidens Stockholm. Det var alltså på ett
metaplan en utgrävning av det sena 1800-talets bild av medeltiden.

Fig. 2. Platsen för Gamla Stockholm 1897 och samma plats 2008. Ingen förbipasserande kan ana spåren av en
hel stadsrekonstruktion. Foto vänster: Stockholms Stadsmuseum. Foto höger: Christer Åhlin, SHM.

Fig. 3. Vänstra bilden: Utgrävningsplatsen och den medierade fönsterdörren till Historiska museet i
bakgrunden. Högra bilden: utblick på utgrävningsplatsen från Historiska museet. En diskussion om dagens
fynd pågår. Besökare på Historiska Museet kunde följa en arkeologisk utgrävning och umgås på distans med
personer på utgrävningsplatsen. Man kunde se och tala med varandra ungefär som i en vanlig dörröppning. I
den medierade fönsterdörren ingår två 46" bildskärmar som placerats vertikalt med en omfattning av trä. På
Djurgården var fönsterdörren något mindre än i museet. För att visa att närvaro på distans kan åstadkommas
med begränsade resurser användes standardkomponenter för ljud och bild.

Mellan museet och utgrävningsplatsen kunde människor se och tala med varandra i realtid
genom en videomedierad fönsterdörr där man hade god utblick mot den andra platsen.
Fönsterdörren var byggd med träram och bred spröjs, som på ett naturligt sätt smälte in i den
utställning om Stockholmsutställningen 1897 som byggts upp inne på Historiska museet.
Besökare på museet kunde därmed ”stå i dörröppningen” och samtala med arkeologer eller andra
besökare på ön, och därmed följa aktiviteterna vid utgrävningen på distans.
Situationen inspirerade till diskussion mellan människor som befann sig vid utgrävningsplatsen,
eller i utställningen på museet. Man delade en förundran över upplevelsen av den Allmänna
Konst- och Industriutställningen 1897 och de spår som nu finns (men inte syns) i kulturmiljön,
det överraskande med att kunna ta del av en arkeologisk utgrävning mitt på Djurgården i
Stockholm och spänningen i att möta människor på distans.
På utgrävningsplatsen fanns fler möjligheter till deltagande. Förutom att gräva kunde besökarna
sortera och tolka sina och andras fynd, samt diskutera hur de förstod själva kulturmiljön. På båda
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platserna kunde man lämna in egna berättelser till personalen. Exempelvis bidrog en besökare
med en tidigare okänd historia om händelser på utgrävningsplatsen före 1897 då det var ett
kåkstadsområde med fattig befolkning. Det gav ny kulturhistorisk kunskap till museet.
Publikarkeologiska undersökningar i den utställda världen
Två arkeologiska utgrävningar har nu genomförts i området för den Allmänna Konst- och
Industriutställningen 1897. Den första, projektets pilotstudie 2008, avsåg Helgeandshuset på den
så kallade Helgeandsholmen, en konstgjord ö skapad enkom för att vara del av det
rekonstruerade Gamla Stockholm (Andersson, G. & Nordin, J. M. 2010). Den andra
undersökningen, 2010, omfattade en del av vallgraven till det rekonstruerade slottet Tre Kronor
som fanns uppbyggt upp på platsen (Hedenstierna-Jonsson 2012).
Undersökningen 2010 föregicks av en georadarkartering av stora delar av området för Gamla
Stockholm som genomfördes inom projektet av RAÄ UV Mitt. Undersökningarna kunde
dokumentera en idag dold äldre parkanläggning från tidigt 1900-tal som tidigare var Skansens
huvudentré men inga säkra spår av Gamla Stockholm eller slottet Tre kronor trots att karteringen
bland annat omfattade området för vad som senare skulle visa sig vara ganska omfattande spår
av slottsrekonstruktionens vallgrav.
Undersökningar av det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets materiella kultur har i allmänhet
haft en undanskymd roll inom den svenska arkeologin. Värdet av att bevara lämningar från
denna tidsperiod har ansetts som mycket litet och därmed har de materiella lämningarna inte
varit föremål för arkeologiska undersökningar. Problematiken har aktualiserats i samband med
frågeställningarna kring torp och om dessa ska innefattas i fornminnesregistreringen,
kulturminnesförvaltningen och uppdragsarkeologin (Welinder 2007).
En av frågorna rör omhändertagandet av fynd från historiskarkeologiska platser. Platser av den
här typen kan generera ett så omfattande fyndmaterial att arkeologen väljer att beskriva det
snarare än omhänderta det. Detta begränsar naturligtvis möjligheterna att forska vidare, men det
skickar även en signal om hur arkeologen värderar såväl undersökning som fyndmaterial (jfr.
Anderson & Moore 1988). Undersökningar av platser som inte omfattas av KML kan sägas inta
en särställning inom den historiska arkeologin.
En intressant parallell är de arkeologiska undersökningarna av den sk World's Columbian
Exposition of 1893. En världsutställning i Chicago som skulle kunna definieras som en
systerhändelse till Konst- och industriutställningen i Stockholm några år senare. Andra länders
bidrag till Chicagoutställningen inkluderade en kopia av Gokstadskeppet som seglats över från
Bergen, Norge. Lämningarna efter Världsutställningen 1893 har även undersökts av arkeologer
och studenter från University of Chicago. Resultaten av undersökningarna presenteras i en ny
artikel i International Journal of Historical Archaeology (Graff 2011).
Arkeologiska resultat
Projektet har genom utgrävningarna haft möjlighet att pröva olika tillämpningar av publik
arkeologi. Under utgrävningarna av Helgeandsholmen 2008 inbjöds allmänheten att delta i den
arkeologiska utgrävningen. Arbetet leddes av arkeologer på plats. Undersökningen 2008 var en
publikmässig framgång men man kunde även i efterhand konstatera att den single-context
baserade stratigrafiska metodiken som var tänkt att användas för grävningen blev svår att
tillämpa konsekvent.
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Resultaten av undersökningen 2008 kunde också bearbetas och ge vidare perspektiv på 1897sammanhanget (Nordin 2009 och Nordin under utgivning). Inför 2010 års undersökning valdes
istället ett annat upplägg för den publika verksamheten.
Undersökningens målsättning kan delas upp i två delar.
1. att hålla en väl genomförd kurs i den historiska arkeologins grundläggande metoder, med
särskilt fokus på publik verksamhet.
2. att frilägga, undersöka och kartera lämningar från 1897 års utställning samt att undersöka
om det finns äldre lämningar på platsen.
Vid delundersökningen upptogs ett schakt som omfattade 12 kvm samt ett par provschakt om 4
kvm vardera. Schakten placerades på eller i anslutning till anomalier som framgått av
georadarundersökningar som genomförts på platsen i maj 2010 (Hedenstierna-Jonsson 2012).
Den arkeologiska undersökningen visade på lämningar, både i form av anläggningar och av
föremål, som kunde kopplas till aktiviteterna kring utställningen. Huvudschaktet innehöll
resterna efter den nedgrävning som format en del av vallgraven till modellbygget av slottet Tre
kronor. Vallgraven har sedan fyllts med massor från rivningen av utställningen, vilka innehöll
delar av miljöerna i ”Gamla Stockholm” och personliga föremål som kan kopplas till
utställningen och aktiviteterna kring denna. Efter utställningen skapades en parkmiljö på
Framnäs udde. I samband med detta höjdes delar av markytan upp, med hjälp av dumpmassor
från Stockholms stad, troligen för att komma i nivå med det som idag kallas Rosendalsvägen.
Fyndmaterialet var omfattande och innehöll föremål som kunde kopplas direkt till aktiviteterna
kring utställningen. Till största del utgjordes fynden av konstruktionsdelar från utställningens
utomhus- och inomhusmiljöer. Av materialet att döma var delar av byggnationerna rena kulisser,
med papp, puts och gips, medan andra var mer gediget uppförda i tegel och gråsten.
Kursdeltagarna fick pröva på de olika moment som ingår i en historisk arkeologisk undersökning
med dokumentation, lagerbeskrivning, mätning och ritning samt fyndomhändertagande i fält. I
kursen ingick även att möta den intresserade allmänheten och besvara frågor, visa schaktet och
beskriva både undersökningsobjektet och den arkeologiska metoden. Djupintervjuer
genomfördes med kursdeltagarna och resultaten kommer att analyseras och presenteras fördjupat
i den antologi som färdigställs inom ramen för projektet. Utgrävningsarbetet kunde följas genom
en blogg och alla besökare var välkomna att besöka utgrävningen.
Mobilt kulturarv
Inom projektet har en relativt omfattande kunskapsinsamling gjorts av vilka materiella spår av
utställningen som finns kvar hos museer, hos allmänheten och i vilken form dessa bevarats och
blivit kulturarv. Det analyserade materialet består främst av byggnader på platsen som flyttats
och blivit delar av nya sammanhang samt småföremål hos allmänheten och museerna.
Utställningens stora administrationsbyggnad som låg vid Djurgårdsbron köptes av en
byggmästare och flyttades ut i skärgården till Tynningö. Där fungerade den en tid som
sommarnöje. Under 1940-talet var den läger för flyktingar undan andra världskriget och därefter
ferieskola, ett kollektivboende för ”proggare” under 1970-talet och hyrs nu ut till sommargäster.
Den av Ferdinand Boberg ritade Maskinhallen är en annan byggnad med en spännande historia
efter utställningen. Den flyttades till Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Byggnaden, som
lokalt ofta kallas för Ljungbergshallen, hade fortlevt i det tysta genom åren och använts som
lagerlokal. Den har i olika omgångar varit rivningshotad och fanns därför med på World
Monument Funds lista över hotade kulturarv 2009. I övrigt finns en rad mindre flyttade
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byggnader som framför allt blivit fritidshus. Byggnadernas öde har främst undersökts genom
arkivstudier i företrädesvis Riksarkivet.
Museerna har inte samlat särskilt mycket saker från utställningen även om en rad
Stockholmsmuseer har tagit tillvara ett antal utvalda föremål vilket karterats inom projektet
genom intervjuundersökningar m m. Däremot finns stora mängder minnesföremål samlande av
allmänheten. Vi har intervjuat en rad innehavare av minnesföremål samt samlare av kulturarv
från utställningen, särskilt storsamlaren Bosse Bark som för en tid sedan ställde ut delar av sin
omfattande samling av 1897-föremål på Postmuseum.

Materiella spår av Stockholmsutställningen 1897

TID
Museer

Föremål ”frusna” i klassifikation, de används i utställningar men representerar bara 1897

Hus
Allmänhet

Samlar på sig historia, blir delar av nya sammanhang

Föremål

Minnesföremål, nostalgi, identitet genom valt minne
1930-1970 besökargenerationen dör ut
en del ärvs dock vidare

Samlare

Globalisering

”Frusna”, samlar inte historia,
kommer in i system där ”unicitet”
och ekonomiskt värde styr, förlorar
kontext och information.
Arkeologi

Kvar
på platsen

Förutom stående byggnader aldrig uppmärksammat

Fig. 4. Schematisk skiss av kulturarvsprocesser kring de materiella spåren av
Stockholmsutställningen 1897. Tiden löper från vänster till höger i figuren och fyra
huvudprocesser har identifierats: ”museer”, ”allmänhet”, ”samlare” och ”kvar på platsen”.
Olika material från utställningen stödjer olika slags minnen och sätt att se på historien. Det rika
fotomaterialet visar hur man arrangerade miljöerna men det saknas helt bilder på hur besökarna
faktiskt upplevde och använde utställningen. Museernas material har ”frysts” innehållsmässigt
som exempel på händelserna 1897, medan de hus och föremål som samlats av allmänheten
istället samlar på sig mera historia allteftersom de används i nya sammanhang. Under loppet av
1900-talet har mycket som ursprungligen sparades av allmänheten försvunnit, medan annat i sin
tur kommit in i en samlarvärld. I det sammanhanget blir de åter till exempel på vad som hände
1897, medan deras personligt knutna berättelser förloras – för samlarna är intresserade av
ursprung, unicitet och ekonomiskt värde, inte av historiska sammanhang i sig.
En preliminär modell av de kulturarvsprocesser som kännetecknat materialet från
Stockholmsutställningen 1897 kan se ut som följer (fig. 4). Det är i sådana processer som det
professionella kulturarvsarbetet bryter in och påverkar.
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De arkeologiska lämningarna på platsen ger en bild av platsens karaktär av dold/okänd
kulturmiljö och innebär en utgångspunkt för vidare diskussioner av detta. Satta i samband med
situationen vad gäller flyttade byggnader och de mobila föremålen bildar detta utgångspunkten
för analyser av kulturarvsprocesser i två kommande artiklar i projektets avslutande antologi.
Moderna kulturarv och deltagarprocesser
Moderna kulturarv är särskilt lämpade för att initiera och studera deltagarprocesser. Fler
människor har egna drivkrafter till och relaterbara kunskaper om kulturarv från det nära
förflutna. Detta intresse kan i förlängningen fungera som inkörsport till ett bredare
historieengagemang. Det bidrar också till att hålla en levande diskussion i samhället kring
kulturhistoriska värden och kulturarvets roll och betydelse. Studier av deltagarprocesser är en
viktig framtidsfråga för museerna i sin strävan efter att lära känna besökarna och kunna erbjuda
relevant verksamhet för fler grupper.
Nina Simon, som i många år har arbetat med museiutveckling och deltagarprocesser, liknar det
deltagarorienterade museet vid webb 2.0, dvs ett sammanhang som blir bättre och får mer värde
ju fler som deltar (Simon 2010). I sin bok ”The Participatory Museum” uppmuntrar Simon till att
skapa nätverkseffekter. Som analysinstrument använder hon en femgradig deltagarstege med
möjlighet att klättra från individens egen upplevelse till våra gemensamma upplevelser. Varje
steg innebär en mer komplex interaktion mellan människor. I steg 1 konsumerar individen
innehåll som någon har producerat, steg 2 innebär att individen kan interagera med ett
presenterat innehåll. I steg 3 kopplas individull interaktion ihop i nätverk och kan delas, men
utan direkta sociala möten mellan deltagarna. Först i steg 4 uppstår nätverkseffekter som stödjer
social interaktion i flera riktningar. Steg 5 slutligen innebär att människor interagerar direkt med
varandra.
Att nå steg 4 och 5 är i praktiken en stor utmaning för kulturinstitutioner eftersom arbetet
traditionellt bygger på dels ett förmedlingsperspektiv (steg 1), dels på en interaktion mellan
museet och besökaren (steg 2). I vissa fall (och alltmer) kan man hitta exempel på steg 3aktiviteter där besökare till exempel delar bilder och kommentarer genom sociala medier. Genom
Jakten på den försvunna staden ville vi undersöka hur museet kan fungera som social arena
genom att stödja besökarnas deltagande. Därför har en deltagaranalys efter Simons metod
utförts.
Analys av deltagande
Steg 1: Konsumera
Utställningen på Historiska museet 2008 berättade om det kulturhistoriska sammanhanget kring
Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897. Besökarna kunde också läsa om historien i
tryckta foldrar och på skyltmaterial på utgrävningsplatsen. Det fanns stora bilder som visade hur
det har sett ut på platsen och personliga berättelser från besök på utställningsområdet illustrerade
hur stort detta evenemang var i sin tid. Medverkande pedagoger och arkeologer kunde informera
om artefakter och förmedla kunskap till besökare på båda platserna genom den medierade
fönsterdörren.
Steg 2: Interagera enskilt
Besökarna kunde interagera med historien genom att sortera och tolka det arkeologiska material
som framkom varje dag. De placerade föremål och fragment i askar och redovisade sina
tolkningar på banketter som lämnades in till arkeologerna. Askarna placerades vid ’tröskeln’ till
den medierade fönsterdörren vilket lockade till samtal mellan utgrävningsplatsen och museet.
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Steg 3: Dela erfarenheter
Deltagarna kunde ta del av hur arkeologerna och andra besökare hade sorterat och tolkat det
arkeologiska materialet och jämföra detta med sina egna reflektioner och ställningstaganden.
Steg 4: Interagera och nätverka
Flera deltagare återkopplade till museet efter sitt besök och bidrog med reflektioner kring
historien. Många läste projektbloggen, några kommenterade och spred länkar vidare. Vid
tillfällen när det var mycket folk hjälpte besökare varandra genom att förklara för nytillkomna
vad som var på gång.
Steg 5: Interagera socialt
Det fanns möjligheter att diskutera arkeologiska resultat, utgrävningen och de inlämnade
berättelserna med dem man mötte på platsen och på distans genom det medierade fönstret.
Många delade sina kunskaper om utställningen 1897 med varandra, förvånades över att det inte
finns några markeringar i landskapet, frågade om arkeologin och delgav varandra något de hört
om ”Stockholmsutställningen” från en äldre släkting.
Människor deltar i kulturarvsaktiviteter på olika sätt och interagerar följaktligen också olika med
kulturarvet. Nina Simon har grupperat de vanligaste sorternas deltagande på digitala sociala
nätverk, samt en grupp av inaktiva som inte besöker sådana forum. En liknande indelning kan
appliceras på de kulturarvsaktiviteter som vi har arrangerat kring Allmänna Konst- och
Industriutställningen 1897. Översatt till svenska kan de olika deltagargrupperna benämnas som
åskådare, samlare, aktörer, kreatörer och recensenter.
Vi har räknat till ungefär 7000 fysiska deltagare på plats antingen vid utgrävningen eller på
Historiska museet (avrundade siffror). Den mest förekommande deltagarformen är generellt att
vara åskådare. I vår studie räknas både fysiska besökare och bloggbesök som åskådare, dvs ca
85% av alla som involverade sig. De mer aktiva utgjorde tillsammans ca 18%, vilket är en
förhållandevis låg andel i jämförelse med hur fördelningen brukar vara för digitalt deltagande,
men sannolikt en hög andel jämfört med kulturarvsaktiviteter i allmänhet.
Den fortsatta analysen av detta material kommer att jämföras med djupintervjuer av deltagare i
två amatörarkeologiska grävkurser och presenteras i den antologi som blir slutpublikation för
projektet Moderna kulturarvsprocesser och medierad tillgänglighet.

Prototyparbete för medierade utställningsmontrar
Inom projektet skapades två långt gångna prototyper för medierade montrar som tyvärr inte
kunde realiseras fullt ut men prototyparbetet i sig gav värdefulla erfarenheter som kunnat
analyseras.
Den första prototypen syftade till att kunna byggas ute i det rekonstruerade ”vikingakvarteret” i
Birka. Genom monterns tre tänkta fönster skulle besökaren möta vikingatidsföremål och nutida
människor i en levande utställning på Historiska museet, inom dess sommarverksamhet
”Vikingasommar”. Besökarna på Historiska museet skulle se på Birka på samma sätt, men de
befinner sig ”inne i museimontern” och ”tittar ut” på besökare i Birkas landskap (fig. 5).
Birkamontern modellerades och byggdes i samverkan med studenter i medieteknik vid KTH men
kunde inte realiseras pga att tillräckligt god internetuppkoppling till Birka visade sig omöjlig att
etablera trots utfästelser om detta från Telia.
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En prototyp för en medierad kontakt mellan utställningen Sveriges historia på Historiska museet
och Kulturhusets bottenvåning arbetades också fram på liknande sätt i samverkan med studenter
vid KTH men visade sig inte heller gå att genomföra fult ut då Kulturhuset till sist inte kunde
ställa upp med personal från sin sida.

Fig. 5. Prototypbild av tänkt medierad monter i vikingakvarteret på Birka.
Båda dessa prototypprocesser genomfördes i nära samarbete med undervisning i kursen
Närvaroproduktion på distans på KTH med sammantaget ca 100 masterstudenter. Studenterna
fick aktivt arbeta med lösningar för medierad närvaro mellan Historiska museet och andra platser
och knöts på sätt till det faktiska arbetet i forskningsprojektet.

Verktygslådan för medierad närvaro på distans

Fig. 6. Bild av verktygslådan baserad på Gullström (2010)
I Charlie Gullströms avhandling (2010a) läggs en verktygslåda (fig. 6) fram med olika
hjälpmedel som har betydelse för upplevelsen av närvaro på distans. Verktygslådan är ett av flera
centrala resultat av projektet.
De konstnärliga begreppen kan en designer använda för att utforma väl fungerande medierade
rum, till exempel genom att skapa ögonkontakt, rumsliga montage, inramning och transparens.
Härutöver behövs både teknisk utrustning som kameror och bildytor för att representera en
fjärran plats och mjukare verktyg som en serie användbara begrepp för att manövrera rum, teknik
och upplevelse. Dessa beskrivs mer nedan samt illustreras med några exempel som knyter an till
kulturarvsprocesser och nya mötesformer mellan museer och publik.
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Kameror och mikrofoner
Kameror och mikrofoner används för att fånga ljud och bild och kan samlas under begreppet
"sensorer". Kameror kan ha olika upplösning och bildformat, och det är viktigt att använda
samma genom hela det system som byggs upp (ex DV, HD etc för upplösning och 4:3 eller 16/9
för bildformat). För ljud är det viktigt att bestämma om det är riktningsberoende, dvs om det
skall vara mono- eller stereoljud (eller flera kanaler).
Projektorer, bildskärmar och högtalare
På samma sätt som det finns sensorer som fångar data så finns det emittorer som presenterar ljud
och bild i det förlängda rummet. För bild gäller projektorer eller bildskärmar, för ljud används
ljudsystem med högtalare.
Transmission
Transmission är det system som överför signaler mellan sensorer och emittorer. Oftast är det
samma system för tvåvägskommunikation, vilket innebär att det finns både sändare och
mottagare i samtliga berörda rum. För transmission finns det system på olika nivåer. Vanligast
idag är internet som kan användas i system med olika bandbredd. Kommunikation kan även ske
via satellit eller direkt genom en optisk fiber om sådan finns tillgänglig. För kommunikation via
internet finns det system som inte kostar något för användaren, som tex Skype, och system som
kräver speciell utrustning som videokonferenssystem.
Fjärrkontroller
Fjärrkontroller kan till exempel sköta de olika teknikkomponenterna på distans, vanligtvis gäller
det kameror och bildskärmar, där bilden ibland kan behöva justeras.
Andra begreppsverktyg
I verktygslådan har vi också lagt ett antal begrepp som de inblandade i designprocessen behöver
förhålla sig till för att maximera förutsättningar för upplevelsen av närvaro. Dessa som har valts
ut under många år av reflekterad praktik kan orsaka en slags friktion i medierade situationer, om
de inte manövreras på ett lämpligt sätt.

Fig. 7. Prototyparbete för pilotprojektet Det Medierade Museet 2008
Medierad ögonkontakt
I vårt umgänge med andra människor väljer vi oftast ögonen som fixeringspunkter, även om
blicken kontinuerligt söker sig runt ansiktet vi möter. Vi har i vår forskning länge utgått från
betydelsen av ögonkontakt, ofta genom att införliva en såkallad teleprompterlösning, vilket är
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vår anpassning av ett patent från 1947. I bilden nedan (fig. 7) används enklast möjliga utrustning
för att skapa medierad ögonkontakt på distans.
Rumsligt montage
Begreppet rumsligt montage kommer från de ryska filmpionjärerna Sergei Eisenstein och Dziga
Vertov som under 1920-talet utforskade de tekniska och estetiska möjligheterna kring montage.
Eisenstein använde också uttrycket ’tertium quid’ för att beskriva vad han menade med ’det
tredje rumsliga inslag’ som kan uppstå vid montage. Ett bra exempel på detta kan hämtas från
filmen Battleship Potemkin (1925) där sekvensen Odessa Steps skapar ett tredje rum genom att
filmen sträcker ut tiden den tar för folksamlingen (och barnvagnen) att ta sig ned från trappan.
Därmed manipulerades publikens upplevelse av tid och närvaro.

Relevans för kulturarv, kulturmiljö och kulturmiljöarbete
Forskningsresultaten kan sammanfattas på följande sätt:
Moderna kulturarv
• En publik arkeologisk utgrävning aktiverar en dold kulturmiljö och skapar ett brett
engagemang bland grupper som vanligen inte besöker ett historiskt museum.
• Museernas material fryser det insamlade kunskapssammanhanget medan allmänhetens
minnesföremål som vidareanvänts och förändrats laddas med nya meningar. Kulturarvet från
Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897 representerar flera kulturarvsprocesser som
förmedlar olika bilder av evenemangets betydelse.
Deltagarprocesser
• Publik verksamhet med kommunikation mellan olika platser påverkar människors förståelse
av historiska sammanhang.
• Människor deltar på olika sätt och aktiviteter kan medvetet designas för att stödja deltagande
som bidrar till olika typer av upplevelser som ger ny kunskap.
Medierad tillgänglighet
• Videomediering är användbart för tillgängliggörande av kulturmiljöer eftersom det skapar
trovärdiga pedagogiska situationer som underlättar förståelse och därmed kan öka intresset
för kulturmiljöer och kulturarv.
• Videomediering skapar möjligheter att nå nya kategorier besökare till ett museum, eftersom
man kan nå människor där människor vistas (rekreationsplatser, mötesplatser osv).
Närvaroforskning, design och genomförande av medieringssituationer
• De designprototyper och medierade rum som framtagits stödjer upplevelsen av närvaro på
distans genom att integrera teknisk design med arkitektur och god formgivning, inte minst
spelar funktionaliteten kring ögonkontakt stor roll.
• Lyckad videomediering är resultatet av en designprocess där samverkan mellan olika
discipliner är nödvändig (arkitektur, medieteknik, beteendevetenskap mfl).
Verktygslåda
• Projekten har lagt grunden för en gemensam kunskapsuppbyggnad och
begreppsverktygslåda inom presence design.
• Forskargruppen har genom internationellt samarbete formulerat en gemensam mission om
hur denna kunskap inom arkitektur- och medieteknikutbildning ytterligare kan stärkas och
spridas.
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Kvarstående arbetsinsatser – publiceringsplanering
En antologi skriven av projektets deltagare är under utarbetande som projektets sammanfattande
slutresultat och föreligger nu till stora delar i manuskript där bara textbearbetning återstår.
Manusstopp är satt senhösten 2012 med planerad tryckning under första kvartalet 2013.
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Länkar
Stockholms länsmuseums arkeologiska undersökningar vid Broby bro:
http://www.stockholmslansmuseum.se/projekt/broby-bro/
Kartmaterial över Djurgården:
www.stockholmskallan.se/kartor
World’s Columbian Exposition 1893:
http://xroads.virginia.edu/~ma96/wce/title.html
http://en.wikipedia.org/wiki/World's_Columbian_Exposition#Attractions
http://www.chicagomaroon.com/2008/5/30/students-dig-up-worlds-fair-relics-uncover-history
Fröjel Discovery Programme
http://www.hgo.se/frojel/
Riksantikvarieämbetet UV-mitt Amatörarkeologiska utgrävningar på Birka
http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/birka/amatorarkeologiska_utgravningar_2007_vagabond.html
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