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Upprop för ett nytt museum för historia! Historiker
kritiserar Historiska museets Sverigeutställning
Ordföranden i Svenska Historiska Föreningen, docent Elisabeth Elgán, kritiserar
skarpt den aktuella utställningen Sveriges historia på Historiska museet i
Stockholm. Hon menar att en nysatsning på ett riktigt historiskt museum, i stället
för dagens arkeologimuseum, behövs. För att skapa nödvändigt utrymme kan
museets borggård glasas in eller museets kristna konst återlämnas till kyrkan.
Att tränga ihop en utställning om Sveriges historia från 1000-talet till 1900-talet i en
av museets salar och på två trappavsatser känns nästan lite pinsamt och resultatet är
både spretigt och överlastat, menar Elisabeth Elgán. Vad som saknas är en ordentlig
permanent utställning som gestaltar Sveriges historia. Vidare, skriver Elgán:
Kanske är det dags att Historiska museet får ett utökat uppdrag och att lokalerna,
budgeten och personalen anpassas därefter? Museets borggård kunde glasas in och bli en
fin utställningslokal i flera öppna plan, som det vackra Musée d’Orsay i Paris. Eller så
lämnar man tillbaka den kristna konsten till de församlingar som en gång köpt in den och
använder dessa salar till historia i stället.
I ett rikt turistland som Sverige som dessutom har en folkbildningstradition […]
så borde ett riktigt historiskt museum som täcker världshistorien och Sveriges plats i
denna från forntiden till i dag inte vara en orimlighet. Ett upprop för en sådan nysatsning
vore på sin plats.

Debattartikeln är publicerad i häfte 3 av Historisk tidskrift, Sveriges ledande
historievetenskapliga tidskrift, och kan även läsas i sin helhet dess hemsida,
www.historisktidskrift.se. I häftet skriver även historikern Henrik Arnstad om
Finlands relationer med Nazityskland 1941–1944 och professor Lennart Andersson
Palm kritiserar Forum för levande historia för att främja finländsk
historienationalism. Dessutom publiceras tre längre vetenskapliga uppsatser och ny
forskningslitteratur recenseras.
För mer information, kontakta Stefan Eklöf Amirell, redaktör för Historisk tidskrift, tel.
076-18 50 555, e-post editor@historisktidskrift.se. Recensionsexemplar kan beställas
via red@historisktidskrift.se.
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