”It’s a wrap”, säger man på
teatern när en produktion
är avslutad. Känslan av
avslut blandat med
förväntan infinner sig
när allt nu är redo och
nya Nationalmuseum
tar emot sin publik.

A&A fick en förhandstitt
på den nyrenoverade byggnaden

NATIONALMUSEUM
lättar på förlåten

Fem långa år är till ända. Efter en omfattande renovering slår
flaggskeppet bland svenska museer upp portarna. Även om
vana besökare kommer att känna igen sig är mycket nytt.
Nu får dagsljus och färger spela en större roll samtidigt
som fler föremål kan visas samtidigt. Följ med A&A:s
Carl-Henric Malmgren på en rundtur i det nygamla museet.
Foto LARS TRANGIUS
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Konservator Anna-Sofia Tarukoski arbetar med rengöring i sjuttonhundratalssalen. Dyrbara
konsthantverksföremål ställs nu ut under glashuv så att besökarna kan komma närmare objekten.

U

nder drygt fem år har Nationalmuseum varit stängt. Det är mycket
som nu kommer vara helt nytt för
besökarna. Man har släppt in
dagsljus och färg. I vissa salar har originalfärger från 1800-talets andra hälft återställts, medan andra har fått en kulör som
inspirerats av den konst som visas.
– De sista femton, tjugo åren var nästan alla fönster igensatta säger Anders
Bodin, kulturhistorisk rådgivare på Statens
Fastighetsverk.
Från invigningen 1866 och i nästan ett
halvsekel hade museet endast enkelglas i
fönsterbågarna. På 1920-talet satte man in
en fönsterbåge med innanglas, och det är
tack vare den man har kunnat skapa dagens lösning. Man har låtit de gamla ytterglasen sitta kvar, men gjort en specialkonstruktion för de ljusreflekterande
innerglasen. Nu kan man se konsten i det
ljus som den var avsedd för från början.
– Det är det som är hela poängen med
det här projektet, att konsten ska vara ge-

nomspolad av dagsljus, det dagsljus som
den är målad i och var tänkt att ses i,
säger Anders Bodin.
Under renoveringens gång har konservatorer fått möjligheten att gå igenom en stor del av samlingarnas konst
och konstföremål. Man har plockat
ned klassiker som Carl Larssons Midvinterblot som har tvättats och renoverats. Inte bara den nya färgen på
väggarna hjälper konsten att framträda på ett nytt sätt. Det är som om
målningarna har fått en andra chans.
I tidigare avstängda källarvalv
har ett stort publikt utrymme skapats med förvaringsskåp och toaletter. Det som tidigare var en
hörsal har rivits och utrymmet
har återställts till den ursprungliga ljusgården. Här har man byggt hissar.
Hisstornet är utfört i flätad mässing, en
lösning av arkitekterna Josefin Larsson,
Gert Wingårdh och Erik Wikerstål. De tre
arkitekterna från två olika arkitektfirmor

Exteriören har tvättats och skadad
fasadsten har bytts. Stenbrottet i Borghamn som
levererade sten 1866 har gjort så även 2018. Allt
för att komma så nära originalkänslan som möjligt.
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(Bilden till vänster) Samspel
mellan möbler, konsthantverksföremål och måleri är ett av
de nya grepp man tagit till..

I tidigare stängda källarvalv har
man byggt toaletter och förvaringsskåp för besökarna. Synar
man de ljusgråa stenpartierna
hittar man återvunnet material
från stadens rivningar under
1800-talet som återanvänts.
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Ljusgården har
förvandlats till
en lugn oas

Skulpturer och byster i den norra ljusgården
har blandats upp med gröna bladväxter och
sittplatser. Helheten skänker en känsla av
kontinental vinterträdgård.

har samsats om uppdraget. Ingen vill berätta
vem som har ritat vad i huset, utan man
betonar den gemensamma arbetsprocessen.
Den norra ljusgården som tidigare inrymde restaurang har förvandlats till en
lugn oas med bladväxter och marmorskulpturer. Mattias Robertson, digital
kommunikatör på museet, berättar att
man har använt ljudabsorberande puts på
Skulpturgårdens väggar. Ljudbilden är
mjukare i dag, mer dämpad.
Uppe i huset möts man av de färgglada
ytorna i utställningssalarna. Magnus
Olausson, chef för avdelningen samlingar
och forskning, guidar igenom sjuttonhundratalssalarna. Det ljust lejongula samspelar
med kungliga gåvomöbler och rokokoramar. En gustaviansk sekretär står under en
Pehr Hilleströmmålning. Konst och konsthantverksföremål samspelar numera och
varje sal berättar flera historier på en och
samma gång.

På frågan om hur man tänkt när man
på sätt och vis fått skapa ett nytt museum
i det gamla svarar Magnus Olausson:
– Ljuset, integrationen och rotationen
är de tre grundprinciperna. Möjligen kan
man tala om en fjärde, nämligen att låta
byggnaden få tala mer än den gjort tidigare.
Efter sjuttonhundratalsrummen kommer man in i mer färgintensiva miljöer.
Konsten fram till 1870 visas i ett rum med
en stark gul kulör. Här slås man också av
hur spännande det är att alla fönster är
fria. Siktlinjen blir klar och man ser över
ljusgården in i nästa sal. Man får en rumsuppfattning som tidigare saknades. Man
ser även Gamla Stan och Slottet.
Färgkaskaden fortsätter när Industrialismens tidevarv snurrar igång och impressionister och tidig Jugend samsas med
Opponenternas konst. Många ovanliga
verk visas och de kvinnliga konstnärerna
får ta plats. Salen är turkos.

– Impressionisterna hade väldigt starka
färger i sina utställningar och man ser ju
att det passar ihop berättar Margareta
Gynning när hon förevisar salen med konst
och föremål från 1800-talets sista årtionden.
Intendenterna som ansvarat för de
respektive salarna har själva fått vara involverade i färgvalsprocessen. De har
också fått stort utrymme att forma sina
salar efter egna idéer och tankar. Vissa salar
är tätt hängda och föremålen trängs i glasmontrar. Andra rum är mer glest möblerade. Margareta Gynning berättar om hur
hon gjorde färgvalet.
– Det var ett gemensamt beslut förstås,
men jag föreslog den här turkosa färgen
efter att ha läst om tiden, sett hur mycket
färg också arkitekterna använde under
1800-talet. Och Stüler, som är Nationalmuseums arkitekt, använder just den här
turkosa färgen i ett av sina museer i Berlin.
Som besökare möter man århundrade som
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Ljuset har släppts in
och färgerna leker

Även en solig dag släpps dagsljuset in
genom de skyddande hissgardinerna.
Det skapar en närhet till stadsrummet utanför byggnaden, något som
saknades före renoveringen då nästan
alla museets fönster var förtäckta.
Carl Larssons Midvinterblot är
tvättad och skiner ikapp med
väggar, urnor och kolonner i den
övre trapphallen. Allt blänker
som vore det nytt.
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Inte mindre än 5 300
kubikmeter kablar,
ventilationsrör och
larmanordningar har
dolts under golv, inne
i väggar och i tak. Så
lite som möjligt ska
synas. Konsten ska
föra talan.

John Singer Sargents porträtt av
två systrar visas på utställningen.

Amerikansk
publikmagnet
inleder säsongen

följer på århundrade. Genom ett ljust rum
som visar konsten runt förra seklets början
kommer man in i ett mörkrött rum. Detta
är en av de salar som bara rustats upp, där
inget nytt färgval skett. Tätt hängd konst
inspirerad av Gertrude Steins lägenhet i
Paris visas ihop med tennföremål av Anna
Petrus och tidiga alster av Estrid Ericson.
Ett Josef Frank-tyg hänger mitt emot fåtöljen ”TEVE” designad av Alf Svensson
1953. I nästa sal fortsätter 1900- talet fram
till vår egen tid.
Restaurangen finns på entréplanet.
Nationalmuseum har i dag en rakt igenom
designad matsal, cafédel och bar. Allt från
bestick till möbler, textilier och armaturer
är nyritade.
Formgivaren Matti Klenell var den
som fick i uppdrag att leda det konstnärliga arbetet. Han berättar hur uppdragsbeskrivningen såg ut.
– Det fanns en grundbeskrivning där
museet önskade en restaurang för cirka
300 sittande gäster fördelat på en restaurang och ett café, samt ett uppdrag att även

arbeta med det dukade bordet i miljön.
Utöver detta önskade museet att det skulle
ske i någon form av gruppkonstellation.
Matti Klenell har samlat fyra kollegor
som kärnan i designteamet. Men flera andra samtida formgivare har bjudits in att
delta i projektet.
– Det är viktigt att understryka att
detta aldrig var tänkt som ett SM i formgivning. Vi i teamet har samlat folk runt
omkring oss som vi har jobbat med tidigare eller försökt finna samarbeten med.
Vetskapen om att alla kan leverera en
slutprodukt i tid har också varit viktig.
Museibyggnaden som nyöppnats är en
genomarbetad helhet där historia och tradition tagits tillvara.
Att nya Nationalmuseum nu kan visa
upp mycket fler föremål än vad man kunde
innan stängningen 2013 är en av de stora
vinsterna. Ljuset har släppts in. Färgerna
leker. De avtäckta fönstren har skapat ett
nytt rum i staden.
Nationalmuseum har återfått sin plats
på museikartan.
●

NATIONALMUSEUMS första
tillfälliga utställning blir med konst
av John Singer Sargent. Med en
penselföring som drar mot
impressionismen skildrade Sargent
allt från interiörer, societetspersoner
och konstnärskollegor till landskap
i Jerusalem.
John Singer Sargent var
amerikansk medborgare. Född
1856 av amerikanska föräldrar
i Florens blev han mer europé än
amerikan och levde större delen av
sitt liv i Europa. Efter ungdomsårens studier i Frankrike och ett
långt liv i Storbritannien dog John
Singer Sargent i London 1925.
I England och USA har Sargent
länge varit en publikmagnet.
Det är nu första gången vi
i Norden får tillfälle att se en stort
uppslagen utställning med verk som
illustrerar hela hans konstnärskap.
FAKTA/ NATIONALMUSEUM

NATIONALMUSEUM ritades av
Friedrich August Stüler och
invigdes 1866. Museet var då det
största genomförda byggnadsprojektet någonsin i Sverige näst efter
Kungliga Slottet.
Nationalmuseum har i uppdrag av regeringen att göra
nyförvärv till samlingarna men
erhåller inget särskilt ekonomiskt
stöd för inköp.
Efter renoveringen har man
ökat de publika ytorna med cirka
2 300 kvadratmeter
Källor: Nationalmuseum,
Statens Fastighetsverk
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