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Inledning 
Museer är ledande ”laboratorier” för det gemensamma, för vår mänsklighet – och 
för att skydda vårt arv, fungera som katalysatorer för kreativitet och hjälpa oss att 

beskriva vår världs komplexitet. 

Irina Bokova, generaldirektör för Unesco 2009–2017. 

Den 1:a februari 2019 hölls det första Utställningslabbet. Gästen var Sarah Vanhee. 
Mediet var snöglober. I Stora Sessionssalen på Riksantikvarieämbetet hade några 
av landets ledande utställningsaktörer samlats för att praktiskt och teoretiskt 
undersöka glömska.  
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Vad är Utställningslabb? 
Med ansvar för att undersöka och utveckla utställningsmediet producerar 
Riksantikvarieämbetet experimentella och visionära projekt: Utställningslabb. I 
Utställningslabb bjuds utställningsaktörer från hela landet in till kreativa och 
kollektiva evenemang med syfte att utveckla utställningsmediet. Projekten 
kombinerar teori och praktik, förhåller sig till publika frågor och utgår från valda 
koncept. Varje Utställningslabb har ett särskilt tema, en plats, en gäst och ett 
medium. 

Utställningslabb 

• Utställningslabb utgår från att utställningar är multisensibla curatoriellt utvalda och 
gestaltade tredimensionella miljöer, i regel med föremål, narrativa strukturer och 
sociala ytor. 

• Utställningslabb utvecklar utställningsmediet praktiskt, analytiskt och konstnärligt. 

• Utställningslabb förhåller sig kritiskt och undersökande till förståelsen av 
kulturarvet och av kulturarvets position och situation. 

• Utställningslabb undersöker utvalda koncept genom praktik och teori. 

• Utställningslabb bjuder in gäster från den internationella utställningsvärlden. 

• Utställningslabb erbjuder landets utställningsaktörer en mötesplats. 

• Utställningslabb är mobilt och sker på nya platser varje gång. 

• Utställningslabb produceras i nära dialog och samarbete med andra. 

• Utställningslabb vill möta nya förväntningar och nya utmaningar. 
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Utställningslabb: glömska 

Tema: Glömska 
Glömskan är minnets motsats. Det går inte att veta allt. Kunna allt. Eller spara på 
allt. Säga allt och förstå allt. Det glömda och de osedda, det bortglömda, det 
bortträngda och det missade är likt museernas spöken, dolda samveten och mörka 
förflutna. Utställningsmediet har förmågan att luckra upp, veckla ut och återskapa 
glömska.  

Kulturarvsinstitutioner ägnar energi och kraft åt det viktiga och pågående arbetet 
med representativitet, att vara mötesplatser för olika personer, att uppmärksamma 
eller förändra historiska oförrätter som skett i glömskans tecken och att se det 
personliga och subjektiva som rättmätiga storheter.  

Hur går glömska att förstå och förhålla sig till som en faktor eller dimension? Vad 
är relationen mellan den personliga glömskan och den institutionella? Hur kan 
utställningsmediet gestalta och förklara glömska? Utställningsarbete handlar på ett 
sätt om att vårda – att vårda idéer, personer, föremål och värderingar.  

Att vårda och förstå sin helt nödvändiga och oundvikliga glömska är ett motiv 
bakom valet av glömska som tema för Utställningslabb. 

 
Gustave Doré (1832–1883), Submersion in Lethe (PDM). 
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Plats: Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet 
Som miljö för det första utställningslabbet valde vi att arbeta hemma hos oss själva 
– i våra lokaler i Stockholm och i rummet som kallas för Stora Sessionssalen. 

Stora Sessionsalen är en stor och elegant sal för viktiga möten om viktiga saker. 
Här råder pondus, allvar och ordning. Allt är väl utvalt, smakfullt och påkostat. Det 
är förmodligen Riksantikvarieämbetets mest symboliska rum. Rummet uttrycker, 
särskilt i sitt större sammanhang i kvarteret där rummet finns, makt, kunskap, 
kultur och tradition. En plats som helt enkelt är väldigt mycket 
Riksantikvarieämbetet. Det är dock en miljö som kanske inte ofta används för 
kreativt skapande idag, även om Gustav III myndigt övervakar i form av en 
gipsbyst vid väggen. Diskussioner om konstnärliga frågor är dock inget nytt för 
rummet. I själva verket är salen byggd och inredd på 1930-talet för Kungliga 
Vitterhetsakademin, instiftad 1753 av drottning Lovisa Ulrika som en humanistisk 
motsvarighet till Vetenskapsakademin. Salen fick i mitten av 2000-talet ny lös 
inredning och nytt möblemang för att bättre passa Riksantikvarieämbetets arbete. 

Salen finns i kvarteret Krubban på Östermalm i centrala Stockholm. Ett kvarter där 
olika historiska epoker samsas. Här finns hus, kontor, museum, förskola och stora 
öppna parker. Mycket är klassat som byggnadsminne. Området har tydliga spår 
från 1700-talets malmgård och 1930-talets museibygge. Men kanske allra främst 
från 1800-talets militära epok med allt från Konungens livgarde till häst med 
tillhörande stall till artilleriregemente.  

Idén med platsen var att det verkligen skulle framgå att Riksantikvarieämbetet var 
producent av utställningslabb för glömska. Samt att arbeta i miljö där olika 
historiska minnen är rikligt förekommande.  Där lagren av historiska spår, minnen, 
öden, röster och händelser är så många att det närmast är nödvändigt med kloka 
urval och välformulerade koncept – två av de viktigare beståndsdelarna i 
utställningsmakandet.  

Medium: Snöglob 
Snögloben är ett av utställningsmediets allra minsta format. Helt säkert även ett av 
de mest globala och populära formaten. Snöglober är mikrovärldar, minnes-
amuletter och prydnader. Det är plast och konsumtionssamhälle och utsökt konst-
hantverk och subtil rumslig gestaltning. Det är att skydda och bevara och lika 
mycket belysa och visa upp. Det är interaktion och tredimensionellt. Det är samling 
och presentation, konversationspjäs och arvegods. Det är barndom och ålderdom, 
ögonblick frusna i tiden. Museum och leksaksaffär. Utställningssal och museishop. 
Det är helt enkelt väldigt mycket ”utställning”. 
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Det hela började på 1800-talets världsutställningar. Utan snö. Små unika 
konsthantverkspjäser dök upp och blev populära. Att kunna visa och förklara, 
erbjuda och samlas runt något, skapa beundran och kunskap. Utan att transportera 
”riktiga” objekt över hav och land till Paris och London. Konstnärer uppmärk-
sammade globerna och skapade exempel på konstverk gjorda direkt för museer, en 
mycket ovanlig företeelse i både historien och samtiden. Fenomenet spred sig till 
konstverkstäder och leksaksindustrier. Inte minst till Wien. Under första halvan av 
1900-talet kommer snö in i globerna och snögloben uppstår så. Turistindustrin tar 
till sig fenomenet och under globaliseringens era kommer så glober produceras i de 
mest omöjliga sammanhang, för i stort sett vilket fenomen som helst. Oftast dock 
som minnesmonument, ett sätt att förlänga besöket. Ett bevis på att man har varit 
där. Idag finns snöglober överallt. I hem, butik, museum, galleri och offentliga 
rum. Och i Utställningslabb. 
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Gäst: Sarah Vanhee 
Sarah Vanhee är en belgisk konstnär, författare och föreläsare, som främst rör sig 
inom scenkonstområdet. Hennes konstnärskap är performativt, ofta med henne 
själv som skådespelare eller facilitator, undersökande och politiskt. Extremt 
mycket här och nu och en nagel i samtidens öga. Oförrätter, orättvisor och 
ojämlikheter är utgångspunkter. Hon har skapat en serie verk som visas eller sätts 
upp i olika sammanhang världen över. Men har även skapat en serie platsspecifika 
verk där själva platsen är en del av verket. Som fängelser eller arbetsplatser. 

Vanhees konstnärskap är skalbart och inspirerande för museiarbetet och 
utställningsmakandet. Det sätter fokus på konstnärlig frihet, påverkan och 
förändring och institutionskritik. Vanhee är van att föreläsa och ingå i kreativa 
processer med kollegor, studenter och publik. Som konstnärskap framstår hennes 
verk som föredömliga och nyskapande i och med hennes skicklighet att väva in 
ofta långvariga och komplexa researchfaser till naturliga publika delar. Något 
många curatorer och institutioner brottas med. 

Texter som manus, publikationer, talmanus, koncept och titlar är centrala för 
Vanhees verk. Bland Vanhees verk märks filmen The Making of Justice, 
interventionsverket Lecture for Every One och auktionen The Great Public Sale of 
Unrealized but brilliant Ideas. 

Samt naturligtvis Oblivion – verket framför andra varför vi har valt att bjuda in 
Sarah Vanhee till det första utställningslabbet. 

  
Sarah Vanhee framför sitt verk Oblivion. Foto: Bernhard Muller. 
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Reflektioner från Utställningslabb: 
glömska  
På bordet står femton glober uppradade. Du vet, små miniatyrvärldar där snön yr 
omkring om du skakar dem. Som turister brukar köpa, som barn älskar, som en 
gång tillverkades till 1800-talets världsutställningar och snart blev högsta mode i 
borgarklassen. Men också tidigt syntes på museer och i populärkulturen. 

Utanför fönstret drar snöstormen in över Stockholm, som om vädrets makter 
kompenserar för lugnet i globerna. Curatorer, utställningsproducenter, formgivare, 
museipedagoger, projektledare och konstnärer står i en ring runt bordet. 
Tillsammans har de under dagen varit en del av en ny satsning på utställnings-
området; en experimentell arena som getts namnet Utställningslabb. I globerna 
finns deltagarnas tredimensionella tolkningar av vad som förträngts, valts bort, 
eller på annat sätt förlorats ur det kollektiva minnet vid deras arbetsplatser. 

– Vad ska vi göra med dem? frågar Mathias. 

– Gör vad ni vill. Kasta dem! svarar någon. 

Lika kvickt som svaret kommer, lika snabbt får orden deltagarna att fundera på det 
som hela den här dagen har kretsat kring. Det tema som Riksantikvarieämbetets 
första Utställningslabb handlar om. Glömska.   

Vi backar några timmar. Mathias Strömer och Kicki Eldh, båda verksamma som 
utredare vid enheten för samlingar och utställningar på Riksantikvarieämbetet, har 
nyss välkomnat professionella utställningsaktörer från hela landet till 
Utställningslabb: glömska i Riksantikvarieämbetets lokal i Stockholm. 
Evenemanget är en del av myndighetens kommande handlingsplan för 
utställningsområdet och svarar mot en efterfrågan på kreativa, kritiskt 
undersökande och utvecklande mötesplatser för Sveriges utställningsaktörer. 



Utställningslabb: glömska 

12 

  

Ett särskilt tema, en utvald plats, ett definierat medium och en handplockad 
internationell gäst är fyra centrala komponenter i ett Utställningslabb. Just idag har 
den belgiska, men internationellt verksamma performancekonstnären Sarah Vanhee 
bjudits in. Hon ska presentera sitt verk Oblivion. 

Delete, erease, dispose, reject, discard, toss away... Why keep something and 
depose something else? […] When does your trash stop beeing your trash? 

Sarah Vanhee 

Frågorna ställs inför oss i rummet, men är retoriska. De sätter fingret på 
människans förhållande till det vi gör oss av med, det vi betraktar som skräp – det 
som vi glömmer så fort vi slängt det. Hur kan något gå från att vara ”mitt ansvar”, 
till att nästa sekund bli någon annans? Och vem är det som tar över ”ägandet” eller 
ansvaret efter mig? 
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Sarah Vanhee framför sitt verk Oblivion. Foto: Phile Deprez. 

Under en period på ett år sparade Sarah på allt hon konsumerade och producerade. 
Allt hon annars hade gjort sig av med. Allt. Uttjänta förpackningar, skisser, idéer, 
minnen, mejlboxens skräppost, sökmotorns historik. Matrester fotograferades och i 
en dagbok nedtecknades allt som lämnade kroppen. Alla fysiska objekt rengjordes, 
märktes upp och sparades kronologiskt. Till slut stod hon med 42 flyttkartonger 
med allt hennes liv och arbete hade genererat mellan november 2014 och ett år 
framåt. Hon värderade varenda rest fördomsfritt och satte det i sammanhanget de 
tillkom i, gav det en mening. Det som i normala fall skulle ha betraktats som 
”ingenting”, hade nu blivit ”något”. Lite som en diskbänksrealistisk version av 
”objet trouvé” eller readymades, där Sarah bestämde premisserna. Istället för en 
tolkning av det upphöjda geniet, normer och maktstrukturer i samhället.    

Oblivion – Sarah och de 42 flyttkartongerna – har turnerat runt till en mängd 
länder, främst i Europa. Verket framförs under två timmar och femton minuter och 
består i att Sarah i kronologisk ordning plockar ur kartongerna, berättar om och 
pratar ”med” varje objekt, ger allt en mening. Ett stort landskap breder ut sig av 
hennes restprodukter. Det som upptar mest yta är all den plast som i det närmaste 
är omöjligt att frigöra sitt beroende från. Å ena sidan är det groteskt, men det finns 
också något vackert i det monstruösa, påpekar Sarah. Kontexten är i stort sett 
universell för stora delar av jordens befolkning, så det är inget kontroversiellt verk, 
men jämväl ett tankeväckande sådant. 

This is not a piece about waste, it’s a piece about memory.  

Sarah Vanhee 
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Sarah är inte knuten till något museum eller institution. I själva verket är hennes 
inställning till museivärlden, i synnerhet den konstinriktade, av flera anledningar 
inte helt okomplicerad. Vid sidan av att hon fundamentalt utforskat förhållandet till 
det bortglömda, är just detta en av anledningarna till att Sarah passar så bra på 
Utställningslabb: Glömska. Ett Utställningslabb ska mana till utforskande och 
undersökande av tematiken och utställningsmediet. Det ska kittla, ibland 
provocera, få igång tankar och diskussioner. För att åstadkomma detta ska den 
internationella gästen tillföra ett perspektiv som inte finns representerat bland de 
övriga deltagarna. 

Vi samlas efter lunchen. Sarahs föreläsning har sjunkit in och frågorna från 
deltagarna är många. Både om Oblivion och de andra verk som hon har nämnt 
under förmiddagen. 

Glömska är en del av varje människas liv. Det kan vara jobbigt att inte komma 
ihåg, men då det är så allmänmänskligt är det lätt att förlåta. På institutionell basis 
är det inte alltid lika lätt. Museer är kunskapens och sanningens palats. Arbete sker 
ständigt för att förnya utställningar, göra om program, omvärdera information, 
inkludera och exkludera, omedvetet eller medvetet. De ska dessutom vara till för 
alla. Går det? Och hur kan utställningsmediet användas för att luckra upp och 
förhålla sig till glömska? 

Om detta ger Mathias och Kicki en introduktion. Förhållandet mellan minne och 
glömska. Bak i historien, till minnets gudinna Mnenomsyne, moder till de nio 
muserna. Hur musernas olika attribut återspeglar just sätt att minnas, att ta grepp 
om och tradera kunskap i olika former. Det är heller ingen slump att ”muser” 
etymologiskt hänger samman med ”museum”. Glömskans gudinna Lethe däremot 
har förpassats till de flestas omedvetenhet och mycket lite är känt om henne. Likväl 
måste alla ständigt förhålla sig till hennes egenskap. 

Harald Szeemann, den banbrytande schweiziska curatorn, har sagt att ”curatera, det 
är att skriva i rummet”. Detta berättar Mathias, samtidigt som han håller en tom 
snöglob i ena handen och med den andra pekar mot borden i den bakre delen av 
rummet. På borden finns verktyg och material för att i grupper ta sig an dagens 
ämne från en praktisk utgångspunkt. För att relatera till Szeemans citat är varje 
grupp försedd med en 3D-penna. Formatet är transparenta glober, i väntan på att 
fyllas med deltagarnas representation av glömska.  

Det är under kunglig uppsikt som deltagarna tar sig an uppgiften. Sergels byst av 
Gustav III ser oberörd ut, men som Sveriges kulturkung skulle han kanske ha 
förstått det där som händer i lokalen. Att det under den kreativa processen finns 
lager och dimensioner som luckras upp. 
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Under ett par timmar arbetas det intensivt i grupperna. Vissa börjar med att 
experimentera praktiskt för att diskutera och reflektera under workshoppens gång. 
Andra samtalar för att skapa tillsammans i slutet. Det spelar ingen roll, varken 
själva processen eller själva slutresultatet. Att under dessa former få möjlighet att 
kritiskt undersöka ett tema är en central del i Utställningslabbs definierade koncept. 
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Kort och gott en mötesarena för personer som dagligen arbetar professionellt med 
utställningsmediet. 

 
 
Förresten. Ni kanske undrar vad som har hänt med Oblivion? De 42 lådorna är 
fortfarande i Sarahs ägo, även om turnerandet har trappats ner. Hon funderar nu på 
vilken organisation – kanske ett museum – som vill ta sig an materialet. För 
samtidigt som det sätter fingret på vår västerländska konsumtion är verket också 
spännande ur etnologiska och kulturhistoriska aspekter. Ett års förbrukning av 
material och minnen. Flera av Utställningslabbs deltagare uttrycker hur kittlande 
det vore att ha något så här koncentrerat från olika tider tillbaka i historien. 
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Sarah Vanhee framför sitt verk Oblivion. Foto: Bernhard Muller. 

På andra av Riksantikvarieämbetets evenemang skulle säkerligen bevarande-
aspekter av 42 lådor plast ha kommit att stå i fokus. Men inte på Utställningslabb, 
åtminstone inte i dag. Detta sätter samtidigt fingret på våra olika utgångspunkter 
och perspektiv. Hur ställer vi ut och berättar om glömska? Vad representerar 
föremålen med och utan berättelser? När vi skildrar något, vad väljer vi då bort? 
Och har vi inte en rättighet att få glömma bort? Eller är vi skyldiga att komma 
ihåg? Alla minnen är fragment, vilka kriterier finns för att kvala in som ett minne? 
Det vi vill eller önskar att vi skulle glömma, är det inte just det som vi bör komma 
ihåg? 

Detta är frågor och aspekter som den sista timmen ägnas åt. Alla deltagare 
presenterar sina glober, hur glömska har manifesteras och vilka diskussioner som 
grupperna haft. Allt modereras av Sarah som reflekterar över frågorna utifrån sin 
horisont. Ämnet har inspirerat och många har verbalt behandlat ämnet med 
liknande utgångspunkter, trots till viss del olika bakgrunder. Det kreativa har dock 
satt sina tydliga individuella spår och inget innehåll är det andra likt. Här finns 
insekter, skräp, flygande drakar, bokstäver och datumurklipp. Representationer 
som genom motivering, tolkning och sammanhang får sin givna plats i 
Utställningslabb: glömska. 

Kanske skulle vi ha haft en workshop om vad som hädanefter ska hända med 
globerna, för något definitivt svar kommer vi inte fram till. Kan de användas igen i 
nästa Utställningslabb, vem vet? För det kommer fler. Kanske kommer du att 
känna igen dig, kanske inte. Platsen är kanske någon annan, liksom den 
internationella gästen. Och temat. Men konceptet är detsamma. 
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Foto: Jonas Eriksson. 
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Reflektioner från deltagare 

 
 

Det är viktigt för oss som arbetar på museum att möta konstnärer som omprövar 
traditionell konstnärlig praktik och väljer bort objektet som form. Jag tycker om att 

tänka utanför min institution. Då jag träffar kollegor i samtal och workshop 
uppstår möjligheter att vässa idéer och argument. 

 

Jonte Nynäs, pedagogisk ledare, Nordiska Akvarellmuseet 

___________________________________________________________________ 
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Glömska är något jag möter väldigt mycket i min vardag, särskilt i det projekt som 
jag arbetar med nu som handlar om att samla in minnen. Minnen är 

fragmentariska och har ju med glömska att göra i allra högsta grad. Att försöka 
minnas det man inte tänkt på, på väldigt länge. 

 

Carina Karonen, utställningsproducent, Marinmuseum 

___________________________________________________________________ 
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Blandningen av personer som ni bjudit hit har varit väldigt trevligt. Det har jag 
uppskattat. Det är något som händer i oss när vi skapar, vi blir inte lika allvarliga, 
man blir kreativ tillsammans. Istället för när alla ska sitta och vara intellektuella 

och komma på bra saker att säga.  

 
Sofie Henryson, utställnings- och programantikvarie, Bohusläns museum 

___________________________________________________________________ 
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Jag har arbetat länge med att ha konsten som ett sätt att skapa sociala ytor för 
människor. I dag fick jag själv möta andra människor under en kreativ process. 
Temat, inledningen och det praktiska. Det är en bra blandning och det berikar.  

 

Jafer Taoun, konstnär och konstpedagog, Drömmarnas Hus 

___________________________________________________________________ 
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Utställningslabb är precis sånt som vi behöver. Labb för mig är något spontant. 
Man får skissa, prova, prata. Högt i tak. Tänka fritt. Det behöver man. Och jag 
saknar sådana förutsättningslösa möjligheter utanför givna produktionsramar. 
Detta är en väldigt viktig del i den kreativa processen. Den kreativa processen på 
museum måste ha moment där resultaten inte är det centrala. Utställning är 
egentligen ett stort format, ett större konstverk.  

 

Elisabet Yanagisawa, konstintendent, Värmlands museum 

___________________________________________________________________ 
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Tack! 

 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till kollegor och medverkande gäster och till Sarah 
Vanhee för att tillsammans med oss ha skapat detta första, värdefulla, 
utställningslabb. För glömska. Vi är uppriktigt tacksamma för den generösa, ärliga 
och uppskattande inställning som alla deltagare bidrog med för att utveckla 
utställningsmediet.  
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