
Sista ordet är inte sagt i Bo R Holmbergs 
mellanåldersbok Vi rymmer igen. 

Att rymma är en mänsklig rättighet. Åtmins-
tone i barnlitteraturen. Här ryms det hej 
vilt av olika anledningar. Astrid Lindgrens 
Tommy och Annika tröttnar på föräldrarnas 
tjat, Maria Gripes Josefin känner sig osedd, 

medan Azad och Tigris i Moni Nilssons Hop-
pet tvingas ta sig från flyktingförläggningen 
för att kunna återförenas med sin familj.

FÖR ETT PAR ÅR SEDAN kom den produktive 
barn- och ungdomsförfattaren Bo R Holm-
berg ut med en lättläst mellanåldersbok på 
detta slitstarka tema, Ska vi rymma? och nu 
följs den av fristående fortsättningen Vi rym-
mer igen! Allt är välbekant från första boken, 
flyktens orsaker desamma. Brandon kän-
ner att sommarens första utbrytning ur den 
dysfunktionella familjen, tillsammans med 
flickan han är kär i, lämnat mersmak trots att 
polisen kopplades in när barnen övernattade 
i en sommarstuga. 

Mamman har hamnat i ett apatiskt till-
stånd sedan sambon avslöjats som kriminell 
och pojken dignar under bördan att försöka 
hålla henne uppe. ”Glöm honom, har jag lust 

att säga. Du är värd något bättre, säger jag 
inte.” Holmberg har förmåga att ladda de 
enkla meningarna med mycket undertext.

DET UNGA KÄRLEKSPARET låter sig inte hind-
ras av sociala barriärer eller geografiska av-
stånd utan lyckas än en gång ge sig av till-
sammans. Lite irriterande är det att killen 
tilldelats en så stereotypt manlig roll i för-
hållande till tjejen. Han är den aktiva som 
planerar och tar ut kompassriktningen. När 
åskan går vyssjar han Teresa och när det dy-
ker upp vilddjur (som visar sig vara renar) 
skyddar han henne med sin kropp. ”Ta mig, 
tänker jag. Riv mig till döds, stampa ner mig, 
men låt Teresa vara!”

Slutet är öppet och jag får en bestämd 
känsla av att sista ordet inte är sagt. 

CECILIA  NELSON
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Ingen forskning 
utanför tullarna
Svenska museer får endast småsmulor av forskningsanslagen. Och AV DE MEDEL SOM DELAS UT 
HAMNAR 95 PROCENT I STOCKHOLM. Det är en nationell angelägenhet att museiforskning be-
drivs även utanför tullarna, skriver Jeff Werner, forskningsledare vid Göteborg konstmuseum.

Det är populärt att gå på museum. Svenska 
museer räknade in upp mot tio miljoner be-
sökare förra året. Vad som sägs och görs och 
visas på museerna är alltså av stor betydelse. 
De påverkar mångas syn på världen och till-
varon, på genus och makt, 
klass och etnicitet. Därför 
är det av yttersta vikt att 
vi som formar museernas 
verksamhet är väl insatta 
i vad som händer inom 
forskningen, så att inte 
föråldrade och felaktiga 
föreställningar förmedlas. 
I bästa fall är vi själva med 
och flyttar forsknings-
fronten framåt.

Men i en kultur där räknenissarna tagit 
över styr politikerna museernas verksamhet 
uteslutande utifrån hur många besökare som 
räknas in. Vad som visas, hur det förmedlas 
och vad det berättar är av underordnad be-
tydelse.

SVENSKA MUSEER får endast småsmulor 
av forskningsanslagen. Och vad värre är: 
alla småsmulorna hamnar i Stockholm. De 
största bidragsgivarna till museiforskningen 

är Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens jubi-
leumsfond (RJ) och Kungl. Vitterhetsakade-
mien. Under 2000-talet har VR delat ut drygt 
97 miljoner kronor till forskning vid museer. 
Av dessa har cirka 1 procent gått till museer 

utanför Stockholm. Den 
näst största bidragsgiva-
ren, RJ, har fördelat cirka 
33 miljoner. 17 procent 
har tillfallit museer ut-
anför Stockholm. Vid 
en närmare granskning 
visar det sig dock att 
större delen av dessa 17 
procent gått till ett enda 
museum, nämligen Sil-
vermuseet i Arjeplog (5 

miljoner kronor 2003). Därutöver har den 
Nordiska forskarskolan vid Nordiska museet 
fått 26 miljoner. 

DEN TREDJE STÖRSTA bidragsgivaren till forsk-
ning vid svenska museer är Kungl. Vitterhets-
akademien. Den har inte sammanställt någon 
statistik, men proportionerna torde likna  
RJ:s. Vitterhetsakademiens största satsning 
under perioden är den Nordiska forskarsko-
lan. Slutligen har Statens kulturråd fördelat 

cirka 28 miljoner till ansvarsmuseerna i Stock-
holm, samt en mindre summa till regionala 
museer. Uppskattningsvis har alltså omkring 
95 procent  av de kanske 200 miljoner som 
fördelats av de stora forskningsfinansiärerna 
i Stockholm stannat inom tullarna.

MUSEER UTAN FORSKNING  tenderar att göra 
grundare utställningar. De förlorar kompe-
tens och deras samlingar blir osynliga för 
forskarsamhället, något den humanistiska 
forskningen som helhet förlorar på. Ta mitt 
eget område, konsten, som exempel. Inte ett 
enda konstmuseum utanför Stockholm har 
fått några forskningsmedel av ovan nämnda 
finansiärer under 2000-talet. Trots att det 
finns tiotals betydelsefulla museisamlingar 
av konst runtom i landet. Dessa ser högst 
olikartade ut, beroende på bland annat re-
gionala skillnader i konstlivet. Norrköpings 
konstmuseum har en excellent samling 
1900-talsavantgarde utan motsvarighet i 
Stockholm. På Malmö Museum hittar man, 
föga förvånande, den främsta samlingen av 
skånsk konst men också landets främsta av 
svensk samtidskonst. 

Göteborgs konstmuseum  har landets 
mest heltäckande samling västkustkonst, 
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tenderar att göra 
grundare utställningar. 
De förlorar kompetens 
och deras samlingar 
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K R Ö N I K A N
Läs i morgon
Romanen Främlingen 
envisas med att vara 
främling: man kan 
omöjligen bli färdig 
med den eller känna 
sig säker i sin uppfatt-
ning, skriver Johan 
Dahlbäck om Albert 
Camus klassiker.

Gränslöst  
clowneri
1 2 3 Schtunk utanför fästningen 
är en sommartradition i Varberg. 
I år är det Anton Tjechovs Onkel 
Vanja som får clownnäsa. GP:s 
kritiker Tomas Forser såg före-
ställningen på Pusterviksteatern 
tidigare i vår och skrev att ”få 
skådespelare är lika sceniskt 
tilldragande som Lasse Beischer. 

Han har en underbar förmåga att 
växla energier på scenen. Både 
i repliker och rörelse. Han form-
ligen slukar sin publik. Risken är 
att han spelar skjortan av sina 
medspelare. Det sker inte den 
här gången. Josefine Andersson, 
Henri Kokko och Maria Simons-
son får den plats och skapar det 
fokus som krävs för clowneriets 
gränslöshet.” Onkel Vanja spelas 
t o m 2/8. 

123 SCHTUNK - ONKEL VANJA

Ett oändligt 
behov av tröst
HY VIT SOM SNÖ, LÄPPAR röda som 
blod och hår svart som ebenholtz. Se 
där en klassisk trikolor, vars symbol- 
och skönhetsvärde kanske egentli-
gen alltid legat mer i det tragiska än 
magiska. Snövit mister som bekant 
sin mor vid födseln, hunsas under 
uppväxten och blir säkert aldrig rik-
tigt lycklig med sin prins. Efter att ha 
låtit henne bli halvt dödad av en häxa 
ordnar sagan så småningom fram en 
make. Och som vanligt slutar berättel-
sen där vardagen tar vid. 

Fast i verkligheten frodas gärna ryk-
ten och myter när en livshistoria (med 
förskräckelse) nått sin ände.  Den 
som till exempel funnit det tröttsamt 
med teorier om Michael Jackson som 
mördad, kidnappad eller den för evigt 
främsta bland artister, får väl betänka 
att människor sörjer olika fast beho-
vet av tröst är oändligt. Att vrida och 
vända på sagomotiv är också ett sätt 
att bearbeta världen. Det är därför folk 
kan dra skamlöst banala paralleller 
mellan glaskistor och syrgastält, och 
omedvetet förenas i associationerna 
mellan en död amerikansk popkung 
och en tidlös barnboksprinsessa. 

DOLLY PARTON ÄR EN FUSKBLOND 
countrydrottning, som det efter 
avslöjandet om Michael Jacksons 
perukbruk måste ha varit svårt att 
inte tänka på. Parton bär blekt fluf-
figt löshår. Till skillnad från Jacksons 
Neverland-ranch har hennes nöjes-
park Dollywood också visat sig vara 
en god investering. Uppenbarligen 
finns en mörk och en ljus sida av 
kändisvärlden. ”Om Michael visar att 
man genom att skulptera sig själv till 
superstjärna kan förlora sitt förstånd 
och bli hatad av alla, visar Dolly att 
man genom att skulptera sig själv 
till superstjärna kan hitta sitt sanna 
jag och bli älskad av alla”, skrev den 
svenske fankultur-författaren Fredrik 
Strage efter läsning av den amerikan-
ske fankultur-författaren Michael 
Joseph Gross bok Starstruck för ett par 
år sen i DN. 

DOLLY PARTON ÄR SOCIALIST, med-
delade poeten Lars Mikael Raatamaa 
strax dessförinnan i Aftonbladet. För 
Michael Jackson var hon kanske mer 
av Tingeling. Sak samma, själva gre-
jen med Parton är ju att hennes sanna 
natur inte kan ringas in. Med svenske 
strömlinjepopparen Tomas Ledin för-
håller det sig annorlunda. I honom ser 
säkert både Aftonbladets kulturchef 
Åsa Linderborg och hennes Expressen-
kollega Björn Wiman den musika-
liska stabiliteten personifierad, trots 
skilda uppfattningar om (bristen på) 
klassanalys i en omtalad färsk låttext. 
Med den där nya Medelklassens okrönta 
kungar har Ledin kanske inte fått till 
nån sommarhit, men möjligen en lite 
tralligare variant av sagan om prinses-
san på ärten.



Är sommarstugan en oas i vår genomde-
signade tid? Bella Stenberg har sett Ute 
på landet – nära staden på Stadsmuseet.

”Jag har en hel X-servis stående som jag inte 
vill ha”, säger den ena unga expediten. ”Men, 
har du en sådan? Det trodde jag inte om dig!”, 
svarar den andra. ”Jag ville ha den när jag var 

tolv…”, kontrar ettan. ”Ta ut den på landet?”, 
råder tvåan.

Ungefär så verkar många tänka. Det man 
inte riktigt gillar eller har plats för, men ändå 
inte vill slänga, det hamnar i sommarstugan. 

Det gör sommarstugeestetiken speciell. Ett 
otrendigt hopplock, en nostalgisk dekor. En 
blandning av kitsch, lathet och snålhet (mil-
jömedvetenhet om man så vill).

DET HAR GÖTEBORGS STADSMUSEUM och fo-
tografen Eva Bäcklund tagit fasta på i Ute på 
landet – nära staden (dialogen hörde jag i en 
inredningsbutik på väg därifrån). 

Den lilla och sommarytliga utställningen 
bygger delvis på inventeringen som gjorts 
av de 2200 fritidshus som finns i Göteborgs 
kommun. Små grå lådor, röda stugor med vita 
knutar. Hemmabyggen, kataloghus, arkitekt-
ritade. Funkis, torparromantik, klassicism. 

Ensamma på en kobbe eller i ett 
gytter längs berget. Inte så många 
Inga Lindström-idyller för tyska tu-
rister att idealisera. 

Det som framför allt slår mig 
när jag tittar på bilderna, särskilt 
av de nyare fritidshusen, är hur 
svårt det numera är att skilja ett 
sommarhus från åretrunthus. 
Det är också dit allt fler vill. Ut 
från staden. 

Kanske är det snarare inred-
ningen som skärskiljer sommar-
stugorna? Eva Bäcklunds tankar 
går i den riktningen. Är det ”en 
avart, urartad brist på stil, eller en oas i vår ge-
nomdesignade tid?”. Men ett tiotal fotogra-
fier av mormors gardiner och udda porslin 
kan varken svara på frågan eller skildra tesen 
ordentligt. Inte ens fastän de är snyggt tryckta 

på gamla kökshanddukar och upphängda på 
tvättlina tillsammans med örngott och en 
virkad behå. 

BELLA STENBERG
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Bild: HASSE HOLMBERG 

VINNARE. Nationalmuseum Stockholm har framgångsrikt lyckats rekrytera forskningsmedel. Detta till följd av av målmedveten politik, som haft stöd hos forskningsfinansiärerna. 
 Eftersom inga liknande satsningar gjorts utanför Stockholm blir allt eventuellt tal om bristande kvalitet hos ansökningar från regionerna ett cirkelargument, skriver Jeff Werner.

samt den främsta av nordiskt sekelskifte. 
Konsekvenserna av att det enbart är Stock-
holmsmuseernas samlingar som utforskas 
blir följaktligen att viktiga delar av landets 
konsthistoria varken blir granskad, diskute-
rad eller belyst.

ETT MÖJLIGT FÖRSVAR för den stora obalan-
sen skulle kunna vara att forskningsfinansiä-

rerna fördelar medel efter kvalitet på forsk-
ningsansökningarna och att inga tillräckligt 
kvalificerade projektansökningar kommit 
in från museer utanför tullarna. Men skälet 
till att bland andra Nationalmuseum och 
Nordiska Museet varit framgångsrika i att 
rekrytera forskningsmedel är ett decennium 
av målmedveten politik att bygga upp forsk-
ningsmiljöer där. En politik som haft stöd 

hos forskningsfinansiärerna. Eftersom inga 
liknande satsningar gjorts utanför Stock-
holm blir allt eventuellt tal om bristande 
kvalitet hos ansökningar från regionerna 
ett cirkelargument.

Forskning inom kultur och humaniora 
är framförallt en statlig angelägenhet, även 
om kommuner, landsting och privata dona-
torer också borde ta sitt ansvar. Frånvaron 

av forskning vid det stora flertalet museer i 
Sverige är därför huvudsakligen regeringens 
och forskningsfinansiärernas ansvar. Att för-
ändra situationen är inte särskilt svårt eller 
kostsamt. Det behövs bara politisk vilja. Det 
är en nationell angelägenhet att museiforsk-
ning bedrivs även utanför tullarna.

JEFF WERNER
forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum 

En blandning av 
kitsch och snålhet

UTSTÄLLNING
GÖTEBORGS STADSMUSEUM
Ute på landet – nära staden
t o m 13/9

”Det är i dag 

lättare att införa 

dödsstraff i Sverige 

än att korta skydds-

tiderna för upphovs-

rätten.

Magasinet Neo konstaterar i en 
ledare att upphovsrätten är ett 
”demokratiskt problem”.
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SOMMARSTUGA. Modell funkis.


