
Stockholms stadsmuseum i Kina 
 
Ibland händer saker som man inte riktigt har räknat med. Sommaren 2010 besökte den 
kinesiska professorn i sociologi Ma Huidi Stockholms stadsmuseum och hennes intryck var ”I 
really enjoyed the Stockholm City Museum [….] Unlike the British Museum in London, it is 
more cosy and ”friendly to general public” in a way, because it introduces the more ”tangible” 
side of history.” Tillbaka i Kina hörde hon av sig och vi svarade artigt och tackade för de 
vackra orden. Kort därefter blev vi inbjudna till att delta i en konferens om Leisure studies i 
Nanjing. Vi skulle också till Konstakademien i Peking och diskutera samarbete samt hålla en 
föreläsning för studenterna där. Det hela var nästan lite för märkligt för att vara sant. Fanns 
det någon baktanke? Vad menade de egentligen med Leisure studies och vad förväntade de 
sig av oss?  
 
Vi kom till Nanjing den 16 oktober och höll våra föreläsningar inför flera borgmästare från 
olika regioner i Kina. Det kändes lite märkligt eftersom professor Ma Huidi inte själv kunde 
vara med då hon hade gjort sig illa i axeln. Vi förstod att Leisure studies ungefär betydde 
turism och fritid och att det handlade om olika regioners profilering. Våra föreläsningar blev 
väldigt aparta i sammanhanget, även om deltagarna verkade lyssna. Ann-Charlotte pratade i 
egenskap av stadsantikvarie om staden, stadsbyggnad och det antikvariska perspektivet och 
Hans om Stockholms stadsmuseum, verksamheten och hur museet arbetar med besökarna. 
Nästan ingen pratade engelska så tolkarna hade ett hårt jobb. 
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I Peking var vi inbjudna till International Training Center for Intangible Cultural Heritage in 
the Asia-Pacific Region.  Med nya tolkars hjälp försökte vi delta i ett rundabordssamtal om 
museer och pedagogik. Vi förstod inte riktigt dagordningen, men inbjudna professorer och 
cheferna för Medicinhistoriska museet, Myntkabinettet och Nationalmuseet höll varsina 
anföranden. Vi var osäkra på om vi också förväntades hålla något längre tal, men när vi 



försökte oss på det var allting slut. Med kloka inlägg hoppas vi ändå att vi tillförde något, men 
vi är fortfarande inte helt säkra på vilka det var som deltog i samtalet. 
 
Dagens andra hälft var mer strukturerad och vi höll varsin föreläsning för studenterna på 
Konstakademien, ungefär på samma tema som vi hade gjort i Nanjing. Skillnaden var att 
studenterna var väldigt alerta och ställde många genomtänkta frågor. Trots tolkarna uppstod 
viss språkförbistring, särskilt när det gällde ett uttryck som vi själva brukar använda, nämligen 
att ”hela staden är vårt museum”. Vi försökte på olika sätt förklara att vi med detta menade att 
vårt uppdrag är att berätta om staden och det behöver man inte bara göra i museet. Vi arbetar 
gärna publikt ute på stan och inte minst med stadsvandringar. Men det gick inte riktigt fram. 
Kanske var det tolken som inte lyckades förmedla det vi sa, men så som vi försökte förmedla 
att hela stan är vårt museum verkade mest sätta myror i huvudena på studenterna.  
 
Eftersom vi nu hade blivit inbjudna till en konferens med Kinas borgmästare och därefter fick 
samtala med olika kulturella makthavare på Konstakademien funderade vi mycket på vad det 
var kineserna tyckte var intressant av det vi hade att berätta. Som vi förstod det går kineser 
inte gärna på museer, då de anses vara tråkiga och ogästvänliga. När vi berättade att folk 
frivilligt går på museum i Sverige och att vi arbetar mycket med barn och familjer lyssnade de 
noga. Några vetgiriga journalister föll för det vi sa om betydelsen av en god berättelse. Ett 
föremål kan i sig vara ganska ointressant, men knyter man en bra historia till det blir det 
värdefullt.  
 
Sista dagen i Peking besökte vi Capital Museum, som kanske skulle kunna jämföras med ett 
stadsmuseum, men med mer fokus på de historiska samlingarna än stadens historia. 
Byggnaden var bara några år gammal och fullkomligt gigantisk. Den spektakulära 
arkitekturen och de väldiga volymerna gjorde att vi kände oss små. Det var inte många 
besökare i museet och påfallande många var västerlänningar. Och vad tyckte vi då? Jo, det var 
faktiskt ganska tråkigt. Långa montrar, många rulltrappor, gångar och hallar som bidrog till 
att vi snabbt blev trötta. Vägen till utställningarna var betydligt längre och större än själva 
utställningarna. 
 
Tillbaka i Sverige funderar vi nu på hur vi ska gå vidare. Antagligen finns det många redan 
pågående samarbeten mellan svenska och kinesiska museer och andra kulturinstitutioner. 
Stockholms stadsmuseum infallsvinkel måste vara staden och det urbana livet, men varför inte 
utnyttja Riksförbundet som ett forum för vidare samarbeten och diskussioner? Inte minst när 
det gäller det pedagogiska arbetet finns mycket att göra. 
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