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Spiken i kistan för 
Arkitekturmuseet

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms 
universitet. Han tycker det är skoj med arkitektur och mu-
seer men trist med kulturdepartementet.

S
veriges enda arkitekturmuseum ligger i Stock-
holm. En kort tid till. I en promemoria från 
Kulturdepartementet, Översyn av form- och 
designområdet, slås den sista spiken i dess 
kista. 

Signalerna är tydliga. Departementet tycker 
arkitektur är tråkigt – medan mode och design är sko-
jigt. Den process som inleddes 2009, från arkitektur-
museum till designcentrum, ska nu intensifieras.

Museer är dammiga, tänker departementet. Arkitek-
turmuseets samlingar bör därför flyttas så långt bort 
som möjligt, till något lager eller arkiv. I stället ska 
ett Center skapas på Skeppsholmen, förslagsvis med 
namnet ”Statens design och arkitekturcent rum”. Are-
nor är också skojiga. De för tankarna till fotboll och 
andra folkliga aktiviteter. Ett alternativt namnförslag 
i promemorian är sålunda ”Arena för Arkitektur och 
Design”.

Centra och arenor är inte bara mycket roligare än 
museer, de är också bättre på att nå ut till allmänheten. 
De behöver inte ens hålla sig i ett eget hus. Exempelvis 
skulle ett designcentrum kunna presentera sig på po-
litikerveckan i Almedalen, skriver departementet.

För att tillFredsställa landets regioner föreslås 
också lokala designcentra. Ted Hesselbom och Anna 

Billing på Röhsska mu-
seet i Göteborg tillhör de 
intervjuade. Dessa centra 
ska göra lika skojiga saker 
som det nationella, men 
på lokala teman som till 
exempel äldreomsorg.

Produktdesign är inte 
bara skojigt, tycker depar-
tementet, det leder också 
till att företag som Apple 
och Ikea tjänar mycket 
pengar. Sådant är bra. 
Men varför man ska gå 

till ett designcenter för att titta på Ipads och soffor är 
oklart. Visas de inte lika bra i företagens egna butiker?

Äldre föremål är inte lika kul. Åtminstone om man 
tittar på dem i en utställning. Lite muntrare är det att 
se dem på webben. Tyvärr, skriver departementet, är 
den ”digitala kommunikationskompetensen” inte 
så bra på museet. På ett centrum kan det bli mycket 
bättre.

Men kan en kvarts MilJard människor ha fel? Något 
som departementet helt har missat är att det aldrig 
funnits fler museibesökare än just nu. Liksom att 
dessa går på museum för att möta saker i verkliga li-
vet, något som också bekräftas av intresset för antikvi-
teter och gamla hus.

Att även intresset för samtida arkitektur och design 
är stort visas av det gångna årets debatter om miljon-
program och utförsäljning av allmännyttan. Debatter 
som skulle kunna fördjupas och politiseras av ett ar-
kitekturmuseum. Men Kulturdepartementet vill san-
nolikt, lika lite som Apple och Ikea, koppla samman 
design och politik. 
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ÄMNET
Camilla Henemarks 
 memoarer som väckt stort 
uppseende. I boken berättar 
Henemark bland annat om 
sin relation till kungen.

SKRIBENTEN
Ulrika knutson är kultur-
journalist och författare. Har 
tidigare varit ordförande i 
Publicistklubben. Skriver 
regelbundet på GP:s kultur-
sidor.

Nej, det måste ha verkat surrealistiskt. 
Överlag så skildrar hon kungen som en gan-
ska folklig man:

”’För Sverige i tiden’ är ju hans motto, och 
då kan man inte bara hänga med överklas-
sen. Vem var bättre att fråga än mig? Jag hade 
åkt runt i landet från norr till söder, uppträtt, 
stått i barer och hållit förstamaj tal. Och när 
jag berättade att varenda svensk drack lak-
ritsshots på krogen ville han också testa ...”

På det statsvetenskaPliga och konstitu-
tionella området finns det mindre att hämta 
i Camilla Henemarks bok. Kungens vänner 
beter sig blandat. Hr Lettström ska ha erbju-
dit henne pengar för att ”vara tyst”, men ”det 
var så dags”. Hr Lewenhaupt tycks däremot 

ha uppträtt vänligt och gentlemannalikt.
Under de senare årens mörkare missbruks- 

och vårdtillvaro tycks de flesta vännerna från 
förr ha dragit sig undan, inte bara kungens.

Det bästa med Adjö det ljuva livet är att vi får 
höra Camilla Henemarks egen röst, vilket är 
skönt efter alla hest halvkvädna visor. Många 
andra berättare har utnyttjat Henemarks liv 
och person för bestämda syften, ofta med för-
dömande övertoner som ska kittla moraltan-
ten inom oss. Låt moraltanten slumra i frid. 
Och låt äntligen Camilla Henemark få tjäna 
en hacka på det som är hennes liv och verk – 
kanske en grundplåt till lite lugn och ro? Det 
verkar hon vara värd.

ULRIKA KNUTSON

 Jeff 
Werner

k r ö n i k a n

kultur@gp.se

Ett verk för de 
redan invigda
De flesta städer har om inte 
en själ så åtminstone en per-
sonlighet. I händerna på noir-
författaren Carlos ruiz Zafón 
blir Barcelona en gotisk var-
else, en de fördömdas stad 
som mycket väl kan svälja 

folk levande. Och om inte 
staden gör det lurar Franco-
regimen. Himlens fånge (Al-
bert Bonniers, översättning 
elisabeth Helms) är en tydlig 
uppföljare. Berättarjag i nuet, 
ett sent femtiotal, är Daniel 
Sempere. Återberättare av 
40-talet är Fermín som suttit 
i Montjüic-fängelset samtidigt 

som David Martín. Så knyts 
vindens skugga ihop med 
ängelns lek och blir aningen 
politisk. För att vara Zafón är 
det enklare än brukligt, med 
bara två parallella berättelser 
och inte lika mycket folk – el-
ler för den delen mord – att 
hålla ordning på. Det innebär 
inte att ond bråd död saknas, 

och det Daniel får veta om 
gamla hemligheter och ett all-
deles särskilt mord påverkar 
hans framtid – och i mycket 

är boken en pratig transport-
sträcka mot sista delen i se-
rien om de bortglömda böck-
ernas gravkammare. Och ett 

verk för redan frälsta och 
invigda. Själv finner jag Zafón 
mer intressant som skildrare 
av stad och miljö än av män-
niskor, och önskar återigen 
att mer tid hade tillbringats 
bland just de bortglömda 
böckerna. Som här är i stort 
sett bortglömda.

Bella stenberg

Carlos rUiZ 
ZaFón.

starkt sUBJekt. Camilla 
Henemark är en stor per-
sonlighet, en skicklig artist, 
med förmåga att både 
hänföra en publik och lägga 
krokben för sig själv, skri-
ver Ulrika knutson.
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