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När Centrum för modevetenskap (CFM)
inrättades 2006 vid Institutionen för
mediestudier var det första gången i världen som
modevetenskap etablerades som ett
självständigt akademiskt universitetsämne.
Samverkan har varit en ledstjärna ända från
början. Samarbetet med Hallwylska museet i
Stockholm, som har en av Europas finaste
dräktsamlingar innebär att SU:s akademiska
personal ges ovärderliga möjligheter att studera
konst i en museal kontext.

SU ser samarbetet som ett av de mest framgångsrika
samarbeten universitetet haft med något museum. Forskare
och studenter undersöker och forskar på ett helt unikt
sömnadsmaterial från perioden 1850-1950. För museet har
samarbetet med akademin bidragit till ökad förståelse för
dräkternas historiska sammanhang och det har medfört
uppbyggnad av nätverk och ett kunskapsutbyte med SU:s
akademiker. Museet har därigenom kunnat ta stora steg i
utvecklingen av sin verksamhet.
 

Bakgrund
2009 inleddes samarbetet mellan Hallwylska museet och
CFM. Hallwylska museet är ett statligt kulturhistoriskt
museum som är inrymt i Hallwylska palatset på Hamngatan i
Stockholm. Samlingen består av ca 50 000 föremål som
tillhört makarna von Hallwyl, men museet visar också upp
själva huset, parets bostad, som utgör ett orört exempel på
ett Stockholmskt högreståndshem från ca år 1900. Bland
föremålen finns en unikt stor och välbevarad samling dräkter
och klädesplagg från epoken 1850-1950.
 

Forskare inom till exempel konstvetenskap, historia och
etnologi bidrar inte sällan till olika typer av
museipublikationer (t ex utställningskataloger eller specifika
publikationer om utvalda delar av museisamlingar) och
samverkan mellan humaniora och museivärlden är ofta både
intensiv och produktionsrik. En förfrågan från museet om
CFM skulle kunna vara behjälpliga i arbetet med en bok om
den Hallwylska dräktsamlingen var startskottet för ett
givande samarbete med fördjupning av frågeställningarna.
Hur mycket kunskap fanns egentligen om materialet? Hur
intresserade var universitetet av att få tillgång till det? Snart
stod det klart att båda parter såg mycket att vinna på att
samlingen beforskades bättre och ett formellt samarbete
inleddes 2009.

Louise Wallenberg är forskare vid Centrum för modevetenskap
och har varit engagerad i samarbetet med Hallwylska museet.

Målen med samarbetet från museets sida var
• Att få experthjälp att författa flera kapitel i boken Ett sekel

av dräkt och mode (red. Gösta Sandell och Jessica
Söderquist, 2011), en djupdykning i museets då relativt
obeforskade dräktsamling.

• Att få hjälp med att flytta mer fokus till dräktsamlingen i
museets ordinarie verksamhet. Från muséets sida var man
väl medveten om att man satt på en unik tillgång men
behövde hjälp med både kunskap och pedagogik för att nå
ut.

• Sidoprojekt till museiverksamheten som man hoppades
skulle uppkomma i och med en utökad satsning på
dräktsamlingen: gästföreläsningar, curering,
objektsfokuserade workshops, förmedling av utländska
kontakter och hantering av ett växande internationellt
forskarintresse.

Målen från CFM:s sida var
• Att både forskare och studenter skulle få möjlighet att

studera och beforska en världsunik samling.
• Att utveckla grundutbildningarna genom ett tätt och

kontinuerligt samarbete med ett levande museum. För en
student som läser modehistoria är det värdefullt att få
insyn i hur museer är organiserade, hur de styrs och
förvaltar sina samlingar.

• Att via en god relation med Hallwylska kunna få tillgång till
andra attraktiva museisamlingar i Stockholmsområdet.
Hallwylska har täta samarbeten med både Skokloster,
Livrustkammaren och Armémuseum, som var och en
förvaltar för CFM ytterst intressanta samlingar.



Mycket goda resultat för såväl Hallwylska...
När samarbetet under 2012 utvärderades kunde båda parter
konstatera att samtliga mål uppnåtts. Boken Ett sekel av dräkt
och mode, där Stockholm universitets bidrag spelade en
avgörande roll för att den över huvud taget skulle bli av, är
idag museets bestseller. Den trycktes i en andra upplaga
under 2015. Hallwylska museets dräktsamling spelar tack vare
samarbetet nu en bärande roll i den ordinarie verksamheten.
Kunskapen om historiska dräkter och hur utställningar som
innefattar dem ska cureras har lett till att man numera även
ordnar utställningar med inlånade kläder från epoken.
 

Ett antal gästföreläsningar har genomförts av forskare från
CFM, likaså en internationell forskarworkshop med fokus på
specifika delar av samlingen. Universitets medarbetare
uppskattar att kunna bidra så konkret som att
verksamhetsutveckla ett museum inom sitt eget gebit.
Hallwylska är en sällsynt god kommunikationskanal för att nå
ut till allmänheten med populariserad kunskap.
 

Samarbetet har även medfört organisatoriska resultat.
Utvärderingen 2012 ledde till slutsatsen att samarbetet skulle
fortsätta och fördjupas. För att säkerställa att relationen lever
vidare bortanför tidsbegränsade avtal har därför Magnus
Hagberg, tidigare chef på museet och numera Chef för
myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet, valts in som extern ledamot i
Humanistiska fakultetsnämnden. På så sätt etableras
ytterligare samhörighet mellan akademi och
museiverksamhet.
 

...som för Stockholms universitet
För universitetets del har tillgången till landets största
samling dräkter från epoken inneburit att man kunnat bygga
upp en akademisk kunskapsbas om svensk sömnadskonst och
högreståndsmode från tiden runt förra sekelskiftet.
Grundutbildningen har utvecklats positivt, vilket speglas i
kursutvärderingarna (tillgången till samlingen på museet
tillhör de allra mest populära inslagen).
 

Samverkansmodellen med Hallwylska museet har också
medfört intresse för fortsatta engagemang inom och utanför
universitetet. Resultaten visar för alla parter att det finns
mycket att vinna på samarbeten mellan akademi och
museiverksamhet. Som en följd av framgångarna i
samarbetet diskuteras idag utifrån olika initiativ potentiella
projekt med Skokloster, Livrustkammaren och Armémuseum,
projekt som helt bygger på det förtroende som upparbetats i
relationen med Hallwylska museet och på de positiva resultat
som samarbetet har genererat.

Boken "Ett sekel av dräkt & mode" är ett samarbete mellan
doktorander och lektorer på Centrum för modevetenskap vid
Stockholms universitet och personal knutna till Hallwylska
museet.
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