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1. Inledning 

Jag har valt att skriva om hur länsmuseerna i Sverige utvecklar sina samlingar. Från början 

hade jag tänkt undersöka endast om, och hur, man gallrade museisamlingar i Sverige. För att 

förbereda ett sådant arbete fördjupade jag mig i litteratur i ämnet. Jag fick söka mig 

utomlands eftersom gallring inte är ett så omskrivet ämne i Sverige. Valet för mig föll på en 

antologi redigerad av Peter Davies, Museums and the disposals debate (2011). När jag läste 

bokens artiklar fick jag om och om igen se att de flesta av författarna, ansåg att även om 

gallring är kontroversiellt och måste göras med stor noggrannhet, var det en accepterad och 

nödvändig del i ansvarsfull samlingsförvaltning. 

Detta gjorde mig intresserad. Författarnas logik var att museer som har en begränsad tillgång 

till resurser (personal, utrymme, konserveringskostnader mm) inte bör behålla föremål som 

inte passar in i deras samling eller som finns i flera exemplar. Ett onödigt föremål kan 

avlägsnas och därmed frigöra resurser för ett mer användbart föremål. 

Jag har en bild av att många museer sitter på enorma samlingar som de inte vet hur de ska 

använda. Jag tror att man på många museer inte längre aktivt samlar in nya föremål eftersom 

man redan har magasinen fulla. Jag misstänker att orsaken till den avstannade insamlingen är 

främst en fråga om ekonomi, men jag misstänker också att museer idag inte känner sina 

samlingar tillräckligt bra för att veta om det finns luckor att fylla i deras samlingar. Har jag 

rätt? Jag vet inte. Jag har ännu en väldigt begränsad insikt i museer och deras samlingar. Men 

jag hoppas att genom min undersökning få reda på mer. Jag kanske har helt fel. Kanske har 

museerna stenkoll. Jag hoppas det. 

Jag har en bild av att nordiska museer i allmänhet, men svenska i synnerhet, drunknar i 

allmogeföremål. Jag har en uppfattning att allmogeföremål dominerar samlingarna i både 

länsmuseer och lokalmuseer, centralmuseerna är mer specialiserade och torde därför inte ha 

samma samlingssammansättning. En samling är till för att användas. Om ett museum har en 

stor samling föremål men har svårt att använda dessa, då kan frågan ställas varför man väljer 

att bevara dem?  
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En museisamling är aldrig färdig. Den blir aldrig komplett. Jag hittade ett intressant citat av 

Freud i ämnet: “A collection to which there are no new additions is really dead.”1 Det är en 

åsikt jag håller med om och som har delats av andra inom museivärlden. Bland annat Anthony 

Shelton skriver om hur delar av museiteoretikerna anser att museernas huvuduppgift inte är 

det didaktiska arbetet, utan samlandet. Ett museum som inte samlar eller som anser sig 

”färdigt” kan ses som ett dött museum.2 En museisamling som inte utökas med nya objekt är 

en ”död” samling, den har i så fall övergått från att vara en samling föremål till att istället bli 

ett eget föremål, ett dokument över sin egen uppkomst och existens.  

Idag finns det museer och andra liknande institutioner som inte alls har föremålssamlingar och 

som inte använder sig av föremål i sina utställningar. Naturvårdsverkets Naturum som finns 

över hela Sverige innehåller utställningar utan föremål. Arbetets museum samlar inte in 

föremål alls utan fokuserar på att dokumentera minnen i ord och bild.3 Detta är kanske 

framtiden för museerna, betydligt billigare i drift, men åtminstone för mig inte i närheten så 

intressanta som dagens museer. 

Det som intresserar mig är alltså hur museernas samlingsutveckling genom gallring och 

insamling ser ut. På vilka sätt låter länsmuseerna sina samlingar leva och utvecklas? Vilka 

metoder använder man och varför?  

Digitalisering av arkiv, bibliotek och kultursektorn i allmänhet är ett välundersökt och 

omdebatterat ämne och det kommer jag inte att undersöka närmare. Men jag har märkt vid 

mitt surfande på läns museernas hemsidor är att många museer satsat på att göra sina 

samlingar och arkiv tillgängliga digitalt genom sökmotorer på museernas egna hemsidor men 

även större projekt som DigitaltMuseum som finns både i Norge och Sverige, ett projekt som 

vill tillgängliggöra museisamlingarna digitalt.4 

Ett annat samarbete som påverkar museernas samlingar är Samdok ett projekt för arbetet med 

samtidsdokumentation. Vid instiftandet av Samdok 1977 delades olika intresseområden upp 

mellan museerna som fokusområden. I Samdok arbetet deltog olika museer på olika nivåer 

                                                 
1 John Forrester, “Freud and Collecting” i The Cultures of Collecting, red. John Elsner & Roger Cardinal 

(London, 1994), 227. 
2 Anthony Alan Shelton, “Museums and museum displays” i Handbook of material culture, red. Christopher 

Tilley (London, 2006), 483. 
3 http://www.arbetetsmuseum.se/besoka-museet/ 
4 https://digitaltmuseum.se/info/digitaltmuseum 
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men alla länsmuseer var delaktiga.5 Engagemanget i Samdok bör ha påverkat insamlingen till 

länsmuseerna till någon mån åtminstone.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att skapa en sammanhängande bild av hur svenska länsmuseer 

utvecklar sina samlingar; hur de samlar föremål samt hur och om länsmuseerna har gallrat i 

sina samlingar. Jag vill även undersöka vad som påverkar museernas insamling och hur den 

förändrats över tid. Museerna är generellt insamlande institutioner som samlar föremål, om 

museer slutar samla föremål förändras deras identitet.  

- Varför samlar och har museerna samlat på det sätt de gör och hur kommer detta att 

påverkar museerna i framtiden?  

- Vilka metoder använder museerna för att utveckla samlingarna?  

- Kommer samlingar fortfarande vara en vital del av museernas uppgift eller kommer de 

att avvecklas så som otidsenliga? 

1.2 Metod 

Jag kommer i mitt arbete att använda mig i första hand av en enkätundersökning som jag 

skickat ut till 24 länsmuseer i Sverige, dvs alla utom ett. Jag har valt att inte skicka min enkät 

till Stockholms länsmuseum eftersom de inte har någon föremålssamling. Enkätens 15 frågor 

är uppdelade i tre olika kategorier om fem frågor vardera: 1) Generella frågor om samlingen, 

2) Frågor om insamling och 3) Frågor om gallring. Se bilaga I för enkäten. 

Jag valde att skicka enkäten direkt via e-post till de personer som var samlingsansvariga eller 

chefer för samlingsavdelningarna på de olika länsmuseerna. Jag erbjöd dem att ta svaren över 

telefon om det skulle varit enklare, men endast ett av museerna valde att göra en 

telefonintervju istället för att fylla i enkäten.  

Detta var en taktik som föll väl ut, endast ett par stycken av mottagarna var inte tillgängliga 

när enkäten skickades ut och då valde jag att skicka antingen till den person som namngavs i 

automatsvaret på e-posten eller till någon annan på samlingsavdelningen. Några av museerna 

hade delade chefsposter och i de fallen skickade jag till båda cheferna och jag antar att de 

sinsemellan själva avgjorde vem som svarade på enkäten. 

                                                 
5 http://www.sverigesmuseer.se/samdok/ 
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Lite självkritik är på sin plats när det gäller frågornas utformning. Jag kan i efterhand 

konstatera att jag var alldeles för öppen i frågorna och borde varit mer preciserad. Jag fick 

väldigt olika svar från de olika museerna beroende på hur den svarande hade uppfattat mina 

frågor. Jag hade också formulerat nya frågor som jag ännu inte tänkt på när jag skickade ut 

enkäten. Detta ledde till att jag fick skicka ut kompletterande frågor i efterhand till de olika 

institutionerna.  

Mina kompletterande frågor skiljde sig åt mellan museerna men generellt bad jag dem att 

bättre precisera hur stora deras föremålssamlingar var samt hur stor del av samlingarna som 

använder på något sätt. Jag bad även museerna om att redogöra för vilka sorters föremål som 

insamlats under de senaste 5 åren samt vad som påverkade museernas insamlingsgrad. Jag 

frågade också om samlingarnas framtid på något sätt hade diskuterats på museerna. 

Kompletteringsfrågorna skickades ut sent i mitt arbete och jag hann bara få svar från 11 

museer. Ett museum avböjde att svara på kompletteringsfrågor på grund av tidsbrist. 

Förutom enkätundersökningen har jag gjort totalt tre intervjuer. Första intervjun var en 

telefonintervju med Anneli Adamsson, intendent på Hallands konstmuseum. Tyvärr fick jag 

inte denna intervju inspelad, men ca 35 minuter tog intervjun och utgångspunkten var min 

enkät samt dess frågor. Hade jag valt att telefonintervjua alla deltagande museer hade jag nog 

fått betydligt mer utförliga svar på enkäten än jag fick när de själva svarade. Men samtidigt 

skulle detta tagit betydligt mer tid och varit svårare att boka in tider med alla de svarande. 

Jag har gjort två djupintervjuer. Den första var med Berit Schütz, avdelningschef för 

samlingar på Upplansmuseet. Intervjun genomfördes på hennes kontor i Uppsala. Jag hade på 

förhand skickat några frågor åt henne och utgick sedan från en lista med frågor jag tänkt ut i 

förväg. Den andra djupintervjun var med Lars Holstein, förste antikvarie för samlingar samt 

etnolog på Västerbottens museum i Umeå. Intervjun genomfördes på Västerbottens museum. 

Jag hade i förväg skickat över några frågor och hade därtill en lista färdiga frågor jag utgick i 

från, i stort samma som jag använt i Uppsala, men med vissa förändringar. Bland annat hade 

jag ett större fokus vid gallringsfrågan med Lars Holstein än med Berit Schütz.  

Orsaken till att jag fokuserade mer på gallringfrågan vid intervjun med Lars Holstein var de 

olika svaren som museerna gav i sina enkäter. Västerbottens museum hade en mer positiv 

inställning till gallring samt planerar att genomföra ett gallringsprojekt. Upplandsmuseet har 
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en myket mer restriktiv inställning till gallring och har inte alls några planer på att gallra i 

samlingarna.  

Jag valde mina två djupintervjuer dels genom deras enkätsvar. Förutom att dessa två 

institutioner verkade ha olika arbetssätt och ideologier när det gällde samlingsutveckling 

tyckte jag även att det var bra att få en geografisk bredd, även om fler intervjuer hade behövts 

för att täcka in hela Sverige. Min plan från början var att göra fler intervjuer, men tiden har 

inte räckt till för resande, intervjuer och transkribering. 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka de svenska länsmuseerna eftersom det är en klart avgränsad 

museisektor med liknande historia och förutsättningar. Länsmuseerna är en tydlig 

museikategori, de finns i hela Sverige och de uppstod under samma period med liknande 

förutsättningar. Därtill har de samma status och uppgifter och är därför jämförbara med 

varandra. Hade jag valt att även involvera museer på andra nivåer skulle mitt arbete dels bli 

allt för omfattande men jag tror även att det skulle bli en stor skillnad mellan de resurser som 

museer på olika nivå har tillgång till.  

Jag fokuserar min undersökning på museernas insamling och gallring. Huvudintresset lägger 

jag vid de kulturhistoriska samlingarna, alltså själva föremålen. Men, eftersom det på många 

museer inte hålls åtskillnad mellan samlingsområdena kommer jag även att nudda vid det 

arkeologiska samlingsarbetet och hur konst hanteras på museerna. De flesta länsmuseernas 

samlingsavdelningar har ansvar för alla tre samlingsområden; arkeologi, konst och 

kulturhistoria. 

Det jag dock helt valt att lämna bort är fotografiska samlingar samt arkivmaterial. Det kan 

omnämnas som en del av den insamlande verksamheten, men jag kommer inte gå in på 

hanteringen i någon större utsträckning.  

1.4 Tidigare forskning och litteratur 

Om museer och deras samlingar finns det mycket skrivet, åtminstone utomlands. Men 

museisamlingarnas framtid och samlingsutveckling verkar vara ett mindre undersökt område. 

Utanför Sverige har olika arbetssätt som exempelvis gallring debatterats och undersökts samt 

tillämpats i högre grad än i Sverige. Här presenterar jag först tidigare forskning samt den 
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statliga produktionen av material i gallringsfrågan därefter kommer presentation av den 

litteratur jag använder mig av.  

Det mest kompletta som skrivits i Sverige om gallring av museiföremål är fortfarande 

Föremålssamlingarnas tillväxt: några synpunkter och förslag rörande urvalsbegränsning och 

gallring från 1982 och därefter Kulturutskottets betänkande 1988/89 KrU5 Avyttring av 

museiföremål. Statens förhållning i frågan om gallring hade inte nämnvärt ändrats under 

1980-talet och det verkar inte heller ha utkommit några nyare riktlinjer. Den statliga 

inställningen till gallringsfrågan är sedan dess att gallring skall göras främst vi källan, alltså 

att museerna måste vara restriktiva i sin insamling av föremål. Med gallring menas att ett 

föremål tas ur en befintlig samling och sedan förstörs, byts, skänks eller säljs. Som alternativ 

till gallring nämns deponering på annan institution samt fjärrmagasinering.6  

Jag var i kontakt med Kulturutstkottet och frågade om det fanns någon form av lagstiftning 

som reglerade insamling eller gallring av museisamlingar och fick följande svar: 

”Det finns ingen lagstiftning som specifikt rör museisamlingar eller generellt insamling och avyttring av 

föremål till museisamlingar. Det finns lagstiftning som rör vissa aspekter av kulturföremål; det gäller 

återlämnande (s.k. repatriering) av kulturföremål som olagligt förts ut från en stat som har tillträtt 

Unidroit-konventionen, utförsel av vissa äldre kulturföremål samt statlig äganderätt till vissa fornfynd och 

skyldighet att erbjuda staten att lösa in övriga fynd. Dessa aspekter regleras i Kulturmiljölagen 

(1988:950).”7 

Vid universiteten i Sverige har jag hittat tre arbeten som behandlar gallring på museerna. Det 

kan finnas flera arbeten jag inte känner till, många institutioner har ännu inte några 

digitaliserade arkiv och de sträcker sig oftast inte längre tillbaka än tidigt 2000-tal. Jag vet att 

Sandra Bergsten skrev en uppsats med titeln Gallring i museisamlingar vid Göteborgs 

universitet 1996, men jag har inte läst texten på grund av tidsbrist. Therese Sandberg ger 

följande sammanfattning av den i sin uppsats: 

”Bergstens främsta syfte är att se vad som ligger till grund för gallringsdebatten i Sverige, om det är 

behovet av magasinsutrymme och vårdresurser eller ett uttryck för osäkerhet på synen på föremål och 

                                                 
6 Kulturutstkottets betänkande 1988/89 KrU5, s 1 
7 E-post till författaren. 13.04.2015. 
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museets verksamhet. Bergsten tar också upp frågor som hur man ska gallra, vem som bestämmer vad som 

ska gallras och vad man ska göra med de utgallrade föremålen.”8 

Förutom Bergstens uppsats har jag hittat två uppsatser från Uppsala universitet; Therese 

Sandbergs Gallring i kulturhistoriska museers föremålssamlingar (2003) och Kristín Halla 

Baldvinsdóttirs The process of Accessioning of Archeological Material in the Nordic 

Countries (2013). 

Therese Sandbergs Gallring i kulturhistoriska museers föremålssamlingar (2003) undersöker 

gallring på de svenska länsmuseerna. Sandbergs fokus ligger på gallring på länsmuseerna och 

hennes arbete skiljer sig från mitt precis genom detta, jag undersöker samlingsutveckling och 

därför både insamling och gallring.  

Sandberg konstaterar att många museer har samlingar som är större än de kan förvara och 

vårda, hon vill med sin uppsats undersöka om gallring kunde vara svaret på problematiken. 

Sandberg menar att gallring förutom att vara ett kontroversiellt ämne i museivärlden även är 

svårt att undersöka eftersom det inte är så lätt definierat. Ordet gallring uppfattas alltså olika 

av olika personer och institutioner. När Sandberg skriver gallring menar hon att man 

avlägsnar ett föremål som är registrerat i en museisamling från samlingen.  

Sandberg konstaterar att de flesta argumenten för gallring är av praktisk natur och handlar om 

resurstillgång, både rumslig i magasin och i form av personaltillgång. Därtill menas att det är 

en vinst med mer enhetliga samlingar efter ett genomfört gallringsprojekt. Argument emot 

gallring är oftast av en mer etisk natur. Man menar att museets uppgift är att bevara föremål, 

att man kritiserar föregångarna genom att avföra föremål samt att allmänhetens förtroende för 

museet kunde skadas av gallringar.  

Sandberg tar fram olika alternativ till gallring, bland annat deponering, fjärrmagasin, rekvisita 

samlingar och pedagogiskt material. Men hon konstaterar själv att inget av dessa egentligen är 

särskillt bra eller troliga som alternativ till att gallra.  

Sandberg grundar sin uppsats på en enkätundersökning gjord med de svenska länsmuseerna, 

dock fick hon bara 21 svar på sin undersökning. Sandberg konstaterar att gallring inte är en 

bra lösning på en akut platsbrist, då det utrymme som möjligtvis frigörs vid en gallring snabbt 

                                                 
8 Therese Sandberg, Gallring i kulturhistorisa museers föremålssamlingar (Uppsala, 2003), 3. 
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fylls upp av nyförvärv och avslutar sin uppsats med att konstatera: ”Om museerna ska kunna 

fortsätta att dokumentera historien genom föremålen måste samhället vara villigt att avsätta de 

resurser som krävs”9.  

Kristín Halla Baldvinsdóttirs The process of Accessioning of Archeological Material in the 

Nordic Countries (2013). Baldvinsdóttirs uppsats fokuserar som titeln visar på asseccion av 

arkeologiskt material i de nordiska länderna. Hon har undersökt hur arbetet går till och hur de 

skiljer sig åt. Baldvinsdóttir menar att det är viktigt att museerna ordentligt analyserar 

arkeologiskt material innan det förs in i samlingen och alltså även sorterar betänkligt bland de 

arkeologiska fynden.  

Baldvinsdóttir konstater att stora delar av det arkeologiska materialet saknar forskningsvärde 

och att det enda som oftast behövs är en dokumentering av var fynd gjorts och vilka fynden 

är. Hon menar att den stora massan av arkeologiskt material är homogen vid utgrävningar, det 

kan röra sig om spikar, djurben eller stenavslag, men ofta dominerar vissa fyndkategorier.  

Baldvinsdóttir anser att det som bör hända med ratat eller gallrat arkeologiskt material är 

antingen att det används i undervisningssyfte, men hon ger inte några exempel på hur detta 

kunde göras, eller att materialet i fråga destrueras. Destruktionen motiverar hon med att 

materialet då inte kan kontaminera framtida utgrävningar samt att det då inte heller kan ta sig 

in på den öppna marknaden. Baldvinsdóttir konstaterar att de nordiska museerna inte gallrar 

sitt arekologiska material i någon högre utsträckning, att de saknar effektiva policyer gällande 

gallring av arkeologiska material samt att det saknas lagstiftning.  

Länsmuseernas historia har Kerstin Arcadius skrivit om. Hennes bok Museum på Svenska 

(1997) är min huvudkälla om länsmuseernas tidiga historia. Arcadius har även skrivit en av 

artiklarna i Nordiska museet under 125 år, nämligen ”Museilandet tar form”, som jag även 

använder. I Museum på Svenska behandlar Arcadius de regionala fornminnesföreningarnas 

uppkomst och utveckling till länsmuseer samt den typ av arbete som föreningarna bedrev. 

Boken spänner över tiden från mitten av 1800-talet till andra världskriget.  

I avsnittet om museernas historia i Sverige har jag även använt mig av den nyss nämnda 

antologin Nordiska museet under 125 år (1998), men endast några av artiklarna. Bland andra 

                                                 
9 Sandberg (2003), 32. 
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”Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet” av Sverker Sörlin använde jag 

eftersom den tar upp tiden före fornminnesföreningarnas uppkomst, alltså lite tidigare 

tidsspann än det som Arcadius skriver om. Sörlin och Arcadius har lite olika åsikter om 

etableringsvågen av regionala fornminnesföreningar, medan Arcadius menar att det var en del 

av nationsskapandet anser Sörlin att föreningarna är främst som lokala företag utan nationell 

anknytning. Jag anser att båda har rätt, det är enligt min mening omöjligt att skilja på 

bygdeidentitetsbyggande och nationsidentitetsbyggande. De är sammanlänkade. 

En annan av artiklarna jag använder är Bengt Nyströms ”Att göra det förflutna levande”. Jag 

använder artikeln främst för att få ett bättre underlag för den Svenska fornminnesföreningen. I 

övrigt behandlar artikeln Nordiska museet och Skansens.  

Till den senare historien om länsmuseerna har jag använt mig främst av Olof Näsmans 

avhandling Samhällsmuseum efterlyses – svensk museiutveckling och museidebatt (2014). 

Avhandlingen handlar om kulturpolitiken och särskilt museipolitiken mellan 1960 och 1990. 

Det Näsman fokuserar på är motsättningarna inom museivärlden samt hur museernas arbete 

politiserades under 1960 och 1970-talet.  

Samlande har forskats och skrivits ganska mycket om utanför Sverige. Min huvudkälla när 

det gäller forskningsteori är Susanne Pearces On Collecting (1995). Susan Pearce är professor 

emeritus i museologi vid University of Leicester i Storbritannien. Pearce har fokuserat sin 

forskning på materiell kultur och specifikt människans förhållande till föremål. Förutom sitt 

akademiska arbete har Pearce bland annat varit ordförande för brittiska Museums Association.  

On Collecting behandlar samlandet både ur ett privat och ett offentligt perspektiv. Hon tar 

alltså upp både institutionellt samlande, dess historik samt det privata samlandet. Pearce ser 

samlandet som en gammal västerländsk tradition. Pearce menar att museerna tar sin början 

under renässansen när konst börjar göras tillgänglig för allmänheten, samtidigt börjar även sk 

Wunderkammern att skapas av inflytelserika, bildade män. Det man samlade på var det unika, 

det speciella i natur och kultur. Denna form av samlande övergick med upplysningen och 

senare darwinismen till det vetenskapliga samlandet då målet var en komplett samling av 

intresseområdet eller världen i sin helhet och det är i den tidsandan som dagens museer 

uppstår.  
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En annan bok jag använt är Museum Studies in Material Culture (1989) där Susan Pearce är 

redaktör. Antologin behandlar som titeln säger materiell kultur på museer. Jag har bland annat 

använt mig av Eilean Hooper-Greenhills text ”The museum in the disciplinary society” som 

handlar om museernas uppkomst och förrändring efter den franska revolutionen. Jag har 

använt Peter Gatercoles ”The Fetishism of Artefacts” som behandlar relationen mellan 

museiarbetaren och museiföremålet samt den maktposition som museiarbetaren har.  

Simon J Knell arbetar vid University of Leicester. Han har tidigare varit ansvarig för 

museologiprogrammet och är professor i museologi. Knells arbete har fokuserats vid museer 

och föremål i olika kontexter men har även studerat museernas tillkomst i Storbritannien.  

Knell är redaktör för två av antologierna jag använder. Den första är Museums in the Material 

World (2007). Där jag använt Knells ”Museums, reality an the material world” som handlar 

om hur museiobjekt uppfattas och hur materiell kultur har studerats på museer. Den andra 

antologin med Knell som redaktör är Museums and the future of collecting (2004). Antologin 

handlar om problematiken som museerna ställs inför idag och om hur museernas insamling 

kan utvecklas. Från antologin använder jag Knells artikel ”Altered values: searching for a new 

collecting” som fokuserar på den förändrade inställningen till museers insamling och Knell 

försöker där lyfta fram hur museerna kan förändra sitt arbete för att bättre anpassas efter nya 

förutsättningar.  

Jag använder också Richard Dunns ”The future of collecting: lessons from the past” som 

handlar om hur uppfattningen av föremål och samlingar förändras med tiden och Dunn 

argumenterar för att museitjänstemännen skulle få en mer auktoritär roll i insamlandet av 

föremål. Även Barbara Bursells ”Professionalising collecting” som lyfter fram SAMDOKs 

arbete i insamling av föremål och hur man sköter insamling på ett professionellt sätt. Patricia 

Ainslies ”Deaccessioning as a collections management tool” som undersöker gallring som en 

del av samlingsförvaltning och Tomislav Solas artikel ”Redefining collecting” där författaren 

vill förändra insamlandet från objektcentrerat till att fokusera på andra former av information. 

Jag har använt en artikel av Baudrillard, ”The System of Collecting” som finns i antologin 

The Cultures of Collecting (1994). Antologin fokuserar på personligt samlande och det gör 

även Baudrillard, men vissa delar av hans resonemang kan appliceras även på institutioner.  
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Ytterligare en användbar bok är Popular Collecting and the Everyday Self (1999) av Paul 

Martin. Bokens fokus är på det privata samlandet, men Martin ser det privata samlandet som 

framtiden för museiväsendet. Han menar att de nya museer som skapas av privata samlare och 

privatpersonens önskan om att ens samling skall överleva en själv är framtiden för museernas 

insamling. Jag har främst vänt mig till Martin för att han på ett väldigt bra sätt sammanfattar 

andra teoretikers teorier, speciellt när det gäller motivationen bakom samlandet.  

Gallring har som sagt skivits mycket om utomlands. Bland annat tidigarenämnda Museums 

and the disposals debate (2011). Antologin har Peter Davies som redaktör och innehåller 

artiklar som behandlar många ämnen och synvinklar på gallring. Från berättelser om 

nödvändig och lyckad gallring till konsthandlaren som ser affärsmöjligheter i gallring som 

gjorts på dåliga grunder. Antologins artiklar är överlag mer positiva än negativa när det gäller 

fenomenet gallring, de menar att gallring är en del i ansvarsfull samlingsförvaltning. I 

antologin ges även exempel på olika sätt av föremålsvärdering vid gallringsprojekt samt 

beskrivningar av hur gallring genomförts på olika institutioner. 

I Storbritannien har till och med Museums Association givit ut gallringsguider för museerna 

att använda i sitt arbete med samlingsutveckling. Disposal toolkit – Guidelines for museums 

bygger på Museums Associations etiska riktlinjer och finns att ladda ner som pdf på deras 

hemsida.10 Disposal toolkit behandlar hela gallringsprocessen, från det att museet börjar 

fundera på att gallra, genom processen och problem som kan uppstå vid ett gallringsprojekt.  

1.5 Uppsatsens disposition 

Jag börjar min uppsats med ett teorikapitel. Därefter kommer en historik över länsmuseernas 

uppkomst och utveckling fram tills idag med ett fokus på deras samlingar och insamling av 

föremål. Efter historiken kommer jag att presentera resultaten av min enkätundersökning samt 

intervjuer, alltså en genomgång av hur länsmuseerna samlar föremål och om de gallrar sina 

samlingar. Jag avslutar uppsatsen med en slutdiskussion samt analys. Därefter kommer käll- 

och litteraturförteckning samt bilagor.  

  

                                                 
10 http://www.museumsassociation.org/collections/disposal-toolkit 
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2. Teoretiska aspekter på insamling och gallring 

Museernas födelse och början är svår att fästa ordentligt i tid. Susan Pearce ser det 

institutionella samlandet som museernas födelse. Det institutionella samlandet bedrevs av 

kyrkan och staten eller fursten och motiverades av prestige. Museernas besatthet av materiella 

objekt att tar sin början i upplysningen. Materia ansågs ha inbyggd kunskap som endast kunde 

förmedlas genom föremålen. Viktiga föremål måste bevaras så att deras kunskap bevaras. 

Samlingar var inte bara ett gestaltande av kunskap, föremålen i samlingen var kunskapen. 

Samlingar var hjärtat i den tidigmoderna vetenskapen.11 Idag är synen på föremål och 

samlingar annorlunda. Idag ser vi samlingar som helheter och även samlingarna i sig självt 

som historiska dokument över den tidsperiod då den skapats.12 

Kerstin Smeds menar att det i vår kultur finns två sorters försvinnanden, det vi inte vill att ska 

försvinna och det vi vill ska försvinna. Det första är livet, ungdomen, tiden och minnen som vi 

vill bevara det andra är sopor och annat obehagligt som vi vill bli av med. Det är spänningen 

mellan viljan att bevara och vilja att glömma som är drivkraften i västerländska kulturen.13 

Människan levde med förfall och försvinnande som en naturlig del av tillvaron. Ruinen var en 

naturlig del av världen. Detta förändras under upplysningen då vetenskapen fick människan 

att se sig högre än naturen. Ännu på 1700-talet gillades naturligt förfall och ruinen 

romantiserades men under 1800-talet uppstod tidsångesten och för att motverka tidens 

försvinnande, ”det moderna bevarande raseriet”. Historiska vetenskaperna användes i 

nationalstatenstjänst och man ville hitta kulturella särdrag och rötter långt tillbaka i tiden.14 

Dokumenterandet av historien och kulturarvet har enligt Smeds en ackumulerande tendens. 

Nationens historia dominerade länge på museerna, från deras uppkomst under 1800-talet tills 

1960-70-talet då diskursen förändrades. Museet var vår kulturs lösning på tidsångesten.15 

Smeds konstaterar att ”Vi lever i ett försvinnandets kultur, där inget längre tillåts försvinna”. 

Bakom denna inställning finns hoppet; om vi bevarar tillräckligt mycket så borde någon del 

av vår tid överleva.16 

                                                 
11 Susan Pearce, On collecting: an investigation into collecting in the European tradition (London, 1995), 111. 
12 Pearce (1995), 142. 
13 Kerstin Smeds, ”Försvinnandets kultur och mumifieringen av världen”, Kulturella perspektiv 1(2007): 3. 
14 Smeds (2007), 3-4. 
15 Ibid., 6-7. 
16 Ibid., 8. 
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Bevarandeivern fick ny fart under 1980-talet. I Sverige ersattes kulturminnesvård med 

kulturmiljövård. Nationens identitet skapades inte längre, den fanns redan och skulle bevaras. 

På 1970-talet började historien att frigöras från nationen. Resultatet av den demokratisering av 

historien som skedde under 1980-talet var att det som faktiskt bevarades minskade. Allt skulle 

kommas ihåg men allt behövde inte bevaras.17 Demokratiseringen av kulturarvet har lett till 

att allmänheten har åsikter om vad som ska bevaras, museerna fått mycket mer att bevara, mer 

än de har resurser att bevara.18 Efter 200 år av bevarande och konservering är dagens 

människor ändå fascinerade av förfallet. Dagens sätt att tala om sopor påminner i hög grad om 

hur man talade om ruiner under 1700-talet. Turistresor ordnas till gamla soptippar och 

sopmuseer har öppnats. Soptippen har idag blivit ett kulturarv.19 

Simon J. Knell konstaterar att många av dagens problem inom museisamlandet har funnits 

länge. Det som skiljer dagens insamling från museernas barndom är att man då trodde sig bo i 

en värld med ett slut.20 Det tidiga museisamlandet som förekom i Storbrittannien skiljer till 

från det som förekom i Sverige. I Storbritannien är tidiga museitiden en tid då man samlar på 

naturalia och fossil, i Sverige låg fokuset oftast på historia med fornfynd som det stora 

intresset, men museiföreningarna tog även emot donationer av annat slag. 

Museerna har alltid varit dåligt finansierade. Framtiden för museerna ligger inte i 

omstruktureringar och att spara, framtiden för museers samlande är enligt Knell att skapa 

flexibla system och flexibla personalstyrkor.21 

Museerna i Storbritannien fick nya krav på sig under 1980-talet då statliga medel måste kunna 

redovisas och någon form av vinst förväntades. Ett resultat av nya sätt att se på finansiering 

var att samlingens kostnader inte längre kunde döljas. Idag är det inte det faktiska resultatet 

som intresserar utan det som kan visas i siffror. Museerna var från början menade att skydda 

sina samlingar från världens förändring, inte att själva förändras. Samlingarna förväntas 

prestera sådant de aldrig var menade att göra.22  

                                                 
17 Smeds (2007), 10-11. 
18 Ibid., 12-13. 
19 Ibid., 4-5. 
20 Simon J. Knell, “Altered values: searching for a new collecting” i Museums and the future of collecting, red. 

Simon J. Knell (1999) 2. uppl. (Aldershot, 2004), 1. 
21 Knell (2004), 6-9. 
22 Ibid., 10-11. 
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Det som kuratorer ofta glömmer är att museer bara bevarar en bråkdel av allt som produceras. 

Den stora massan tillåts försvinna. Till skillnad från naturen som lätt kan ordnas och ses som 

begränsad är den producerade världen allt för stor för att helt samla in. Knell anser att föremål 

absolut har en roll att spela i museet, men museerna måste vara mer än en förvaringsplats för 

föremål som inte längre används. Museets mening måste vara något mer än bara samlandet.23 

2.1 Museiföremålet 

Alla kulturer skapar föremål men alla saker som skapas har inte någon praktisk funktion, 

människan skapar även föremål vars användning är estetisk.24 Föremål skapas alltså av 

människan, men föremålen formar även männikan. Föremål reproducerar inte bara mening, de 

skapar även egen mening.25 Föremål är fysiska och de har ett livsspann. Ett föremåls 

livsspann kan vara mycket långt men alla föremål kommer att brytas ner. Det är bara fysiska 

föremål som kan bära med historien in i nutiden. Människor uppfattar att de har band till 

dåtiden.26 Vår uppfattning av bandet som objektet skapar med dåtiden blir starkt för oss 

eftersom vi kan känna på det objektet, på samma yta som fanns då och som var i direkt 

kontakt med dåtiden.27  

Susan Pearce menar att autenticitet upplevs lättast genom föremål.28 Föremål värdesätts på 

olika sätt och individer tillskiver dem olika värde. Enligt Pearce har föremål tre olika värden; 

individuellt värde, socialt värde och ekonomiskt värde.29 Ett föremål tillskrivs olika status 

beroende på vilken form av samling det är en del av. Ett föremål kan ingå i en passiv samling 

med låg status eller i en aktiv insamling och ha högre status. Enligt Pearce är den högsta 

insamlingsstatus ett föremål kan få att det insamlas av ett museum.30 

Föremål tillskrivs ett värde, ett existerande berättigande. Värdet kan vara ekonomiskt, 

kulturellt, känslomässigt, estetiskt mm. Men föremåls värde förändras med tiden. Föremål 

upplever ”livskriser” då deras värde drastiskt ändras. Ett föremål som råkar ut för en värdekris 

kan antingen kasseras eller hamna i en ”passiv samling” alltså sparas men utan en egentlig 

                                                 
23 Knell (2004), 19-20. 
24 Pearce (1995), 16-18. 
25 Ibid., 166. 
26 Ibid., 170. 
27 Ibid., 247. 
28 Ibid., 291. 
29 Ibid., 172. 
30 Ibid., 26. 
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mening. Föremålet har då nedgraderats från att ha ett aktivt existensberättigande till att bara 

finnas till. Föremålets värde kan ändras igen, men denna gång för personer som intresserar sig 

för föremålet ur en annan synvinkel och tillskriver föremålet ett annat värde.31  

Massproducerat material upplevs inte som lika värdefullt som handgjorda föremål.32 Material 

uppfattas på olika sätt, hårda material som sten eller hårt trä upplevs som mer ”äkta” än mjuka 

material och plaster.33 Ålder ger föremål ett större värde, ett föremål som annars inte tillskrivs 

något värde ses som värdefullt om det är gammalt.34 

Knell konstaterat att synen på museisamlingar som det sociala minnet har börjat ändras. 

Föremålet är inte längre centralt för vetenskapen. Föremålet var länge en form av bevis för 

historiens skeenden, detta synssätt har nu börjat försvinna. Trotts denna förändring i synen på 

museiföremål finns det fortfarande en dragningskraft till samlande och riktiga föremål.35 

Kerstin Smeds menar att museiföremålen förlorar sin själ när de musealiseras. Ett föremål 

som tas in i en museisamling tas ur sitt narutliga levnadsförlopp. Museernas bevarande och 

säkerhetskrav har höjts så till den grad att de inte längre kan visa upp föremålen för 

allmänheten utan mycket arbete. Föremål i montrar leder lätt till museitrötthet eftersom 

besökarna känner ett avstånd till föremålen.36  

Jean Baudrillard visar på hur föremål blivit mindre viktiga för dagens människa. Föremål 

utgör idag inte samma statusmarkering som de en gång gjorde. Idag värderas utrymme högre 

än föremål. Ett avskalat hem har ett högre symboliskt värde än ett hem fullt av föremål. 

Baudrillard menar att orsaken till detta är konsumtionssamhällets överflöd. När föremål finns 

i en stor mängd i samhället förlorar de sitt värde som statusmarkör för individen.37 

Peter Gathercole menar att museiföremål skiljer sig från vanliga föremål endast genom de 

egenskaper som föremålet får genom att accessioneras in i en museisamling. Museiföremålen 

används och ses ofta som ett fysiskt bevis för något kulturellt beteende eller skeende. Ett 

föremål kräver en kontext för att vara intressant. Kunskapen om föremålets användning är 

                                                 
31 Pearce (1995), 25-26. 
32 Ibid., 305. 
33 Ibid., 352-353. 
34 Ibid., 355. 
35 Knell (2004), 2-4. 
36 Smeds (2007) 14-15. 
37 Jean Baudrillard, The Consumer Society (1970), eng. övers. (London, 1998), 57. 
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nyckeln till att förstå det, utan den kan vi inte få ut något från föremålet. Ett föremål utan 

kontext kan ses som ett dött föremål.38 

Simon Knell anser också att objektets mening är dess kontext. När museer samlar föremål 

försöker de samla in kontexten som föremålet har, eller åtminstone en del av den.39 Ett 

problemen Knell ser för museiföremålen är förvandlingen från att räknas som 

folklivshistoriska till socialhistoriska. Förmålen är bara socialhistoriska som en del av 

kontexten de samlats in ifrån, dokumenterad genom bilder eller vittnesmål. Föremålet i sig 

säger inte mycket om hur det har brukats. Dagens och framtidens forskare har många fler 

verktyg och källor till forskning om dåtiden än stora föremålssamlingar.40 

Kerstin Smeds frågar sig vad vi ska ha museiföremål till. Kommer framtidens forskare och 

människor vara intresserad av eller ha någon nytta av alla museiföremål? Smeds anser att 

föremålen borde användas i mycket högre grad än de görs idag. Hon går så långt att hon anser 

att hemlån skulle göras möjligt och att besökare ska få hantera föremålen.41 

2.2 Samlandet 

Enligt Susan Pearce är samlingar är en grupp föremål som har satts samman med ett medvetet 

syfte och utger även ett meddelande som kan utläsas.42 Samlandet som praktik intresserar 

många teoretiker. Susan Pearce delar upp samlande i två huvudkategorier; privat samlande 

och institutionellt samlande. Jag kommer här att fokusera på det institutionella samlandet, 

men jag kommer att lyfta fram vissa teorier om privat samlande eftersom det är människor 

som är ansvariga för det institutionella samlandet.  

Simon Knell konstaterar att museer som ska vara objektiva i sitt samlande, ofta har samlingar 

som innehåller irrationella objekt. Knell anser att redan i samlingar som etablerats av en 

privatperson påverkas av dennes åsikter och intressen, men även senare på museet påverkas 

                                                 
38 Peter Gathercole, “The Fetishism of Artefacts” i Museum Studies of Material Culture, red. Susan Pearce 

(Leicester, 1989), 74. 
39 Simon J. Knell, “Museums, reality and the material world” i Museums in the material world, red. Simon J. 

Knell (London, 2007), 9. 
40 Knell (2004), 30-31. 
41 Smeds (2007), 16-17. 
42 Pearce (1995), 27. 
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samlingarnas sammansättning av den som förvaltar samlingen. En insamlare på ett museum 

sätter sin prägel på museets insamlande och på vilken sammansättning som samlingen får.43  

Utvalsprocessen är kärnan i samlandet enligt Pearce. Genom att ett föremål väljs ut för att 

ingå i en samling förändras föremålets mening och identitet.44 Knell anser att det är samma 

motivation bakom allt samlande. Man sparar något för att förstå något. I museet är 

motiveringen att bevara en tid eller en kontext.45 Problemet som museerna idag ställs inför är 

att världen blivit för stor för oss. Vi kan inte samla in världen eller ordna den i samlingar.46  

Museisamllingarna genomgår idag en rekontextualisering genom den tekniska utvecklingen. 

Många museer har låtit museisamlingarna fått stå tillbaka för teknik och använder idag hellre 

tekniska hjälpmedel än föremål för att förmedla kunskap till besökare.47 

Jean Baudrillard menar att det privata samlandet är ett narcisstiskt projekt. Den samlande 

individen samlar ihop sin egen identitet.48 Detta tycker jag att stämmer in på de regionala 

museerna, det som insamlas – framförallt tidigare - är föremål från en region eller med 

anknytning till regionen som ett led i identitetsskapande för platsen där museet verkar. Jag 

tror faktiskt att den inställningen till viss del kommer till synes i samlingarna, vi bevarar det vi 

vill att eftervärlden ska få se av oss. 

Baudrillard anser att det är skillnad mellan att samla föremål och att samla på sig föremål. 

Detta är det Pearce kallar för aktivt och passivt samlande. Baudrillard delar in samlandet i tre 

nivåer, ackumulering av föremål, seriesamlande och aktivt samlande. Det som graderar 

samlandet för honom är den tankeverksamhet som finns bakom besluten att samla samt i hur 

hög grad man väljer mellan föremål som samlas och inte samlas. Lägsta nivå av urskiljning är 

att bara samla på sig föremål utan egentlig baktanke. Seriesamlande är när man samlar många 

likadana föremål utan djupare mening bakom samlandet. Aktivt samlande är först när 

samlingen fått någon djupare mening, alltså när föremål väljs ut av en högre avsikt.49 

                                                 
43 Knell (2007), 7. 
44 Pearce (1995), 23-24. 
45 Knell (2007), 11. 
46 Daniel Miller, “Artefacts and the meaning of things” Museums in the material world, red. Simon J. Knell 

(London, 2007), 166. 
47 Shelton (2006), 489. 
48 Jean Baudrillard, “The System of Collecting”, i The Cultures of Collecting, red. John Elsner & Roger Cardinal 

(London, 1994), 12. 
49 Baudrillard, (1994), 22. 
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En privat samling kan ses som ett materiellt minne över samlaren.50 Detta tror jag att är en av 

orsakerna till att många svenska museer är skeptiska till att gallra i sina samlingar. De skulle 

kännas som att kritisera sina föregångare om de valde att ta bort föremål som de har tagit in i 

samlingarna.  

En privat samling måste lång ta tid att samla ihop för att den ska respekteras av andra. En 

samling som köpts hel eller införskaffats för snabbt har inte samma anseende.51 För att en 

samling ska uppskattas och tas på allvar av personer som inte varit med och samlat ihop den 

krävs att samlingen kan tillskrivas någon form av värde.52 Privata samlare samlar ofta på 

sådant de tror kommer vara värdefullt i framtiden, eller åtminstone kommer att stiga i värde 

jämfört med idag. Denna värdeökning ses ofta som en ursäkt för att samla.53 

Russel Belk konstaterar att det privata samlandet följer den rådande konjunkturen, när 

människor har gott om pengar så samlar de.54 Paul Martin menar att samlandet länge var en 

överklassaktivitet. På 1800-talet spred sig samlandet genom nya, billigare produkter som 

vykort.55 Dagens samlande uppstod på 1980-talet. Enligt Martin var det det nya, mer osäkra 

samhällsklimatet som drev samlandet. Att samla var ett försök till att bevara världen eller 

återskapa den. Samlandet blev ett sätt att få känna säkerhet och stabilitet.56 

 

                                                 
50 Pearce (1995), 272. 
51 Ibid., 235.  
52 Paul Martin, Popular collecting and the everyday self: the reinvention of museums? (London, 1999), 9. 
53 Pearce (1995), 369. 
54 Russel Belk, “Collectors and collecting” i Handbook of material culture, red. Christopher Tilley (London, 

2006), 536. 
55 Martin (1999), 27, 24. 
56 Martin (1999), 17, 23, 31. 
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Det privata samlandet står i kontrast till det institutionella samlandet. Helen Lindström har 

undersökt insamlandet av musikinstrument i Sverige mellan 1856 och 1997. I hennes 

sammanställning, som ni kan se ovan ser vi hur insamlandet av instrument stiger fram till 

1920-talet, för att plana ut och sedan störtdyka efter 1940-talet. Insamlingen planar ut något 

på 1960-80 talet för att återigen strörtdyka på 1990-talet. Jag tror att musikinstrumenten bra 

illustrerar museernas insamlande i stort i Sverige. Det är intressant att notera att samtidigt som 

dagens privatsamlande får ett uppsving så går museernas samlande ner.57 

I en undersökning av länsmuseerna 1991 arbetade i snitt en person per museum med 

insamling, efterforskning och dokumentering av samtiden. Detta jämfört med samlingsvård 

och publik verksamhet där genomsnittet var fem och sju. Bara omkring hälften av samdok-

projekten genomförda under 1990-talet resulterade i föremålsinsamling. Bara 367 föremål 

samlades in i samdok-nätverket mellan 1992 och 1996. Bursell anser att museernas minskade 

insamling är mycket problematisk. Utan insamling kommer museerna förlora sin 

minnesfunktion, de kommer inte längre att vara levande institutioner utan mumifierade 

monument över en viss svunnen tid.58  

Enligt Bursell finns det två hinder att övervinna. Först kommer resursbristen i utrymme och 

underhållskostnader. Det andra är inställningen hos de styrande. Om de uppfattar samlandet 

som ineffektivt kommer de att lägga resurser på annat. Bursells lösning är samlingspolicyer.59  

Att samla i fält kan enligt Bursell göras med två inriktningar: Föremålsfokuserat eller 

personfokuserat. Föremålsfokuserad insamling inriktar sig på produktion och personfokuserad 

på konsumtion. Sättet att samla skiljer sig mellan dessa inriktningar. Den första inriktningen 

kan nöja sig med passiv insamling av föremål, den andra kräver en aktiv insamling.60  

Samlandet kommer att förändras minst lika mycket framöver som det gjort det senaste 

kvartsseklet. Museerna kan inte förvänta sig en framtid om de inte själva är redo att förändras 

med tiden och visa sin egen relevans. Det som länge gjorde samlandet på museerna svårt att 

kontrollera var avsaknaden av samlingspolicyer. Den stora vinsten med en insamlingspolicy 

                                                 
57 Helen Lindström, Det skapade kulturarvet – länsmuseers insamling av musikinstrument 1856-1997, ofärdigt 

avhandlingsmanuskript. Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, (Umeå, 2003).  
58 Barbro Bursell, “Professionalising collecting” i Museums and the future of collecting, red. Simon J. Knell 

(1999) 2. uppl. (Aldershot, 2004), 205. 
59 Bursell (2004) s 206. 
60 Ibid., 206-207. 
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är att den gör det möjligt att tacka nej till gåvor på ett enklare sätt. Policyn berättar inte bara 

vad som ska samlas och hur det ska samlas, den visar samtidigt vad museet inte ska samla.61  

Men policyer har också svagheter, ofta ser de föremål enligt det gamla synsättet som fakta i 

sig självt. Insamlingspolicyer är oftast lokalt fokuserade, detta blir enligt Knell problematiskt 

eftersom det inte finns någon övergripande nationell infrastruktur för samlande. Knell anser 

att policyer ska ersättas med strategier som är långsiktiga, inkluderande, hållbara, rationella 

och där det institutionella samlandet är mer genomtänkt.62 Den gamla inställningen om ett 

evigt bevarande lever kvar men det är orealistiskt och en hållbar samlingsstrategi kan bara 

uppnås om denna tro på evigt bevarande avskaffas.63 

Knell propagerar för att museerna ska gå över från insamlingspolicyer till insamlingstrategier. 

Policyer vill verka långsiktigt och proaktivt men har ofta kortsiktiga mål. Samling måste vara 

kontextbaserad, använda flera medium och drivas av en önskan om att förstå. En strategi är 

inte bara dörrvakt för museet, den är en intentionsförklaring som ska guida personalen att gå 

ut och samla in material på ett hållbart, rationellt och proaktivt sätt med det tre dimensionella 

arkivet som bara en liten del av samlandet. Den hindrar att samlandet blir en passiv och 

opportunistisk aktivitet eller från att upphöra helt på grund av utrymmesbrist. Den hjälper 

museet att ta rationella beslut om när, hur och varför museet ska samla. Den knyter även 

samman införseln av objekt med utförsel av objekt från samlingen.64 

Många samlare känner ett behov av att rättfärdiga sitt samlande för andra.65 De kan också 

hemlighålla sitt samlande, vilket kan leda till att omgivningen får en uppfattning om att 

samlingen har ett större värde än den faktiskt har.66 Dessa två exempel från teorier om privat 

samlande passar bra in också på museer. Museerna kanske inte själv känner ett behov av att 

rättfärdiga sitt samlande, men det kräver istället samhället att de gör. Ofta finns en uppfattning 

om att museiföremål är värdefulla. Visst finns dyrgriparna men den stora massan av 

museiföremål skulle inte ha något högre värde ute på den öppna marknaden.  

                                                 
61 Knell (2004), 12-13. 
62 Ibid., 14-15. 
63 Ibid., 16. 
64 Ibid., 42-43. 
65 Pearce (1995) 225. 
66 Ibid., 227. 
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Knell konstaterar att museets samlande från början var ett sätt att praktisera särskiljande på 

kunskapsmeriter, tjänstemannen valde vad som skulle tas in i samlingen. Intendenten var 

experten som beslutade vilka föremål som kunde avvaras, behövde repareras och kunde visas 

upp. Idag har museitjänstemännens roll förändrats och de har inte längre samma befogenheter 

som tidigare. Knell menar att om tjänstemän får större befogenheter gör det att föremål lättare 

kan samlas in, men även avyttras. Insamling och gallring ska inte ses som två olika praktiker, 

utan en dynamik som ska ge balans. En samling som lätt kan förändras är lättare att hantera.67 

Samdokprojektet sammanställde sex kriterier som skulle användas vid insamlande av föremål;  

1. Förekomst – det vanligast förekommande eller mest sålda föremålet 

2. Stege – uppfinningar och faser av utveckling 

3. Representativitet – bärare av symboliska funktioner 

4. Domän – det privata, det enkla och typiska föremålet 

5. Dragningskraft – föremål med anknytning till personer eller historiska händelser 

6. Form – variationer av färg och form 

Man poängterade också vikten av att samla hela kontexter.68  

Richard Dunn anser att museerna borde börja med självmedvetet samlande. Vi måste vara 

medvetna om processen och motiven bakom insamlandet av föremålen, samt registrera dessa. 

Motiveringar bakom föremålsförvärv skulle enligt Dunn hjälpa framtida forskare förstå varför 

vi valt de föremål vi väljer. Utan denna dokumentation kan föremål med tiden framstå som 

aparta från resten av samlingen.69 

Föremål finns alltid i nutiden, de är inte delar av dåtiden utan delar av nutiden som har ett 

förflutet. Vi kan inte samla för framtiden utan att samla nutiden enligt Knell.70 Att samla 

nutiden är svårt eftersom vi vet hur komplext samhället är. Att samla dåtid verkar enklare 

eftersom det finns mindre saker kvar som kan samlas in. Vi måste fråga oss vad och hur 

föremålet kommer att hjälpa oss förstå. Vi måste välja ett för att representera många. Hur vi 

                                                 
67 Knell (2004), 17. 
68 Elizabeth Stavenow-Hidemark, “Home thoughts from abroad” i Museums in the material world, red. Simon J. 

Knell (London, 2007), 58. 
69 Richard Dunn, “The future of collecting: lessons from the past” i Museums and the future of collecting, red. 

Simon J. Knell (1999) 2. uppl. (Aldershot, 2004), 71. 
70 Knell (2004), 33. 
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än väljer att samla kommer framtiden att tolka samlingar och arkiv utifrån en annan kontext 

än den vi lever i. Den tid som är ultimat för samlande är alltså nutid, då kan vi samla mest 

effektivt. Men det är inte lätt.71 

Att samla behöver inte vara dyrt. Museisamlingarnas snabba tillväxt är främst tack vare 

donationer från allmänheten. Det ger en illusion om att insamling är gratis. Det är det inte, 

kostnader som förvaring och vård måste betalas även om föremålet var gratis. I slutändan 

kostar föremål lika mycket oberoende av om de varit gåvor eller inköp. Att investera i 

insamlingen är ett av de bästa sätten att använda museets medel, enligt Knell. Detta kan göras 

t.ex. genom att ändra sättet museet samlar till att istället fokusera på att dokumentera. Objekt 

får då en kontext samtidigt som mängden objekt som samlas in minskar. Man öppnar även 

upp vilka medier som kan användas, tidigare samlades föremål för att inga bättre medier 

fanns, idag har vi tillgång till bild, film med flera. Dokumentation öppnar även upp för lättare 

samarbete mellan institutioner så att dubbelarbete kan undvikas.72 

2.3 Gallring 

Vad är gallring och varför är det en fråga av intresse? Gallring har länge varit ett tabu på 

museer i Sverige och resten av världen. Men med ändliga resurser kommer det en tidpunkt när 

museet inte längre kan samla in föremål längre. Det finns tre sätt att lösa problemet; mer 

resurser, stoppad insamling eller att avyttra redan insamlat material, alltså gallring. 

I engelskan använder man två olika ord för det vi i svenskan använder ett ord till. På engelska 

talar man om deaccessioning och disposal. Alltså avregistrera och göra sig av med. På 

svenska används vedertaget gallring för båda steg i processen. Att gallra är alltså att avföra 

föremål från en museisamling. Men när ett museum gallrar måste det inte nödvändigtvis vara 

av museiföremål, många museer har rekvisitasamlingar och insamlat material som ännu inte 

blivit registrerat. Gallring behöver inte vara synonymt med kassation. Ett föremål som inte har 

ett värde i museisamlingen kan kanske användas inom den publika verksamheten, medan 

andra föremål kan vara farliga att hantera och därför bör kasseras.  

Tomislav Sola menar att de tidiga museerna inte var mer än samlingar man fick besöka. 

Dagens museer är resultatetet av 200 år av utveckling och insamling. Mycket av det som finns 
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72 Knell (2004), 37-38. 
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i museisamlingar kan ses som subjektivt. Det sätt som museer samlade föremål tidigare skulle 

inte godkännas idag, vi ställer högre krav dels på proveniens men även annan kontext.73 

Ibland talar man om Hudsons lag, den sammanlänkar stora samlingar med dålig samlingsvård. 

Ett museum med en stor samling behöver ha resurser till samlingsvård, vilket ofta saknas.74 

Museisamlingar är inte absoluta enheter. Vi ändrar på samlingar hela tiden, bland annat när vi 

lägger till föremål. När samhället förändras måste även museet se över och kanske omvärdera 

sina samlingar. Den gängse inställningen är att museer måste samla för att vara vid liv. Därför 

drar många paraleller mellan samling och gallring. Museer ska inte sluta samla, men de kan 

inte heller utöka sina magasin i all evighet.75  

Sola konstaterar att det ofta sägs att ett museum som inte samlar är ett dött museum. Sola 

menar att de många ser som ett vitalt organ (samlingen) egentligen är en cancer som svälter 

resten av organismen. Bara 10 % av museisamlingar kan bevaras men i genomsnitt 60 % av 

museernas budget går åt till samlingsvård.76 

Patricia Ainslie konstaterar att gallring inte handlar om att sänka standarden på museer eller 

samlingar. Ett gallringsprojekt hänger på gott omdöme, ansvar samt att man håller fast vid 

museets kärnvärden. Gallring handlar om att göra svåra realistiska beslut för museets bästa.77 

Simon Knell anser att dagens yrkesprofessionella etik inte skyddat samlingar från gallring, de 

har istället orsakat vanvård av samlingar eftersom museer inte kunnat göra sig av med föremål 

de inte haft användning av eller möjlighet att vårda på rätt sätt. Gallringsskepticismen har sin 

grund i en rädsla för missbruk, att museiföremål  ska säljas för ekonomisk vinning eller att 

gallrat material ska försvinna från den offentliga sfären. Det museerna måste göra enligt Knell 

är att se vad de har och vad de kanske vill ha senare och därefter göra en avvägning; Vad ska 

museet spara och vad ska museet samla i framtiden.78 

                                                 
73 Tomislav Sola, “Redefining collecting” i Museums and the future of collecting, red. Simon J. Knell (1999) 2. 

uppl. (Aldershot, 2004), 250-251. 
74 Sola (2004), 252. 
75 Patricia Ainslie, “Deaccessioning as a collections management tool” i Museums and the future of collecting, 

red. Simon J. Knell (1999) 2. uppl. (Aldershot, 2004), 241. 
76 Sola (2004), 252. 
77 Ainslie (2004), 240-241. 
78 Knell, (2004), 17-18. 
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Museisamlingarna är en produkt av dåtiden. Alla museiföremål får en egen historik, men det 

är fel att se ett egenvärde i det faktum att ett föremål ingått i en samling en lång tid. Museer 

måste enligt Knell utvärdera föremålens funktion för att bestämma varför och hur det ska 

bevaras och hur länge det ska stanna i samlingen. Knell menar att vi måste ändra 

uppfattningen om att museisamlingar och deras föremål ska bevaras för alltid. I vissa fall 

kanske ett föremål bara bevaras tills något likvärdigt men bättre hittas, i andra fall kan svaret 

vara för alltid.79 Knell anser att bara för att något är gammalt måste det inte finnas i ett 

museum, inte heller potential eller unikum är bra argument för att spara föremål.80 Problemet 

med att värdera föremål är att de ofta har olika värde sett ur olika synvinklar. Många föremål i 

naturaliesamlingar kan vara oanvändbara för naturvetenskapen idag, men de kan vara viktiga 

som historiska artefakter.81 Alltså kan ett föremål anses redo för avyttring på en institution, 

men vara ett viktigt tillskott för en annan. 

Det finns ingen lagstiftning som begränsar gallring på länsmuseerna. Men de flesta förhåller 

sig till ICOM och deras etiska riktlinjer. Man kan sammanfatta riktlinjerna i följande punkter: 

- Endast väl utredd gallring får genomföras. Ett föremål måste utredas ordentligt innan 

det kan avföras från samlingen. 

- Ansvaret för gallring bör ligga på styrelsen, museichefen och den samlingsansvarige. 

- Alla museer bör ha en gallringspolicy även om gallring inte planeras.  

- Gallrade föremål kan doneras, överföras, bytas, säljar, repatrieras eller destrueras. 

- Alla gallringsbeslut måste dokumenteras inklusive vad som sker efter gallringen. 

- I första hand bör andra museer erbjudas utgallrat material. 

- Museisamlingar ska inte ses som en finansiell tillgång. Pengar från försäljning av 

gallrat material bör endast användas till förmån för samlingarna. 

- Varken personal, styrelse eller deras anhöriga bör få köpa gallrade föremål. 

Reglerna kan sammanfattas så att gallring måste vara väl underbyggt och dokumenteras 

ordentligt, föremålen ska helst inte lämna museivärlden och ingen privatperson ska kunna få 

ekonomisk vinning av gallrandet.82 

                                                 
79 Knell (2004), 29. 
80 Knell (2004), 32. 
81 Knell (2004), 28. 
82 ICOMs etiska regler (2005), 6. 
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Gallring bör ses som ett viktigt del i samlingsutveckling enligt Peter Davies. När gallring 

genomförs bör om möjligt bör ett gallrat föremål förbli i den offentliga sfären. Gallring är en 

kontroversiell fråga och vid försäljning av föremål brukar museerna oftast bli hårt kritiserade 

av media och allmänheten.83  

Bendor Gosvenor lyfter i sin artikel fram vikten av att museerna gör sina gallringar ordentligt 

och att museerna är helt säkra på vad det är de gör sig av med. Gosvenor arbetar som 

konsthandlare och säger att han själv gärna köper utgallrad konst. Detta eftersom det finns en 

orsak till att föremålet togs in i en samling från början. Han menar att museer många gånger 

säljer konst som de inte är helt säkra på vad det är. Om museerna ska gallra i samlingarna ska 

de veta vad de gör sig av med så att de kan få högsta möjliga pris för sitt föremål.84 

Ett föremåls mening är inte fast utan kan ändras även efter att det blivit en del av en 

museisamling menar Richard Dunn. Ett föremåls mening och dess status kan förändras inne i 

museets samlingar, det kan även med tiden glida ur museets intresseområde.85 

Jessica Hadfield konstaterar att museisamlingen anses som en permanent samling. Den växer 

med tiden genom insamling av föremål. Museer måste få växa och samla föremål, utan den 

förmågan förlorar museerna sitt syfte. Men i praktiken är det inte möjligt för museerna att 

bara samla och samla utan att samlingarna blir ohanterbara. Målet med gallring är att avyttra 

föremål och därigenom göra samlingarna mer hanterbara.86 

Man måste enligt Hadfield konstatera att utvalet av föremål till samlingar påverkas av den tid 

de görs i och man inte kan förutse framtida värde på föremål. För att museernas samlingar ska 

förbli relevanta måste föremål som inte håller måttet gallras bort. Omöjliga målsättningar som 

att dokumentera hela historien har lett till att museerna samlat in föremål som kanske inte alls 

kan säga oss något nytt om dåtiden.87 

                                                 
83 Peter Davies, “Disposals: Debate, Dissent and Dilemma” i Museums and the Disosals Debate – A collection of 

essays, red. Peter Davies (Edinburgh, 2011), 22-31. 
84 Bendor Gosvenor, “Deaccessioning in practice: How to make sure we get it right” i Museums and the Disosals 

Debate – A collection of essays, red. Peter Davies (Edinburgh, 2011) 
85 Dunn (2004), 66-67. 
86 Jessica Hadfield, “Deaccession and Disposal: The Theory in Context” i Museums and the Disosals Debate – A 

collection of essays, red. Peter Davies (Edinburgh, 2011), 86-85. 
87 Hadfield (2011), 87-88. 
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Idealet skulle enligt Hadfield vara att museerna tog som vana att med jämna mellanrum 

revidera sina samlingar istället för att göra det först när resursbrist tvingar fram åtgärder. En 

välgrundad gallring av föremål gör att samlingen både blir mer relevant och mer hanterbar.88 

Samlingarnas utveckling är nödvändig och museerna måste fortsätta att samla föremål både 

för dagens och framtidens publik. Utvecklingen måste ske på ett hållbart sätt och vi måste 

acceptera att det bästa sättet kanske är avlägsna föremål som inte är användbara för museet.89 

De kategorier av föremål som museer bör göra sig av med är: Föremål som faller utanför 

museets intresseområde, dubletter, föremål som inte används, föremål som museet inte kan 

vårda på rätt sätt, föremål som skadats eller på annat sätt förstörts bortom räddning, objekt 

utan dokumentation och proviniens samt föremål som kan vara farliga för hälsan.90  

Fördelarna med gallring kan delas upp i primära och sekundära fördelar. De primära är: Bärre 

vård för föremålet, bättre tillgång till föremålet, bättre kontext för föremålet, föremålet finns 

kvar i ett annat museums samling eller på annat sätt i den offentliga sfären, faran som ett 

föremål utgjort avlägsnas. De sekundära är; mer resurser till bättre vård av resterande samling 

och mer utrymme i magasin.91 

Att gallra är en mycket mer arbetskrävande uppgift än att samla in föremål till samlingarna. 

Det tar längre och kostar mer. Bra gallring genomförs som en planerad del av 

samlingsutveckling. Gallring bör inte vara ett arbetssätt som används utan tillräckligt 

förarbete bara för att bli av med föremål.92 

Jag tänkte nu lyfta fram två exempel på hur museer har arbetat med gallring. Det ena 

exemplet är University College Londons museum (hädanefter UCL museum) och det andra 

exemplet är Glenbow museum i Canada.  

UCL museum är bundet till skolan med samma namn. Sedan grundandet har skolan fått 

donationer av föremål som skulle användas i undervisningen och det används delar av 

samlingen till än idag. Men stora delar av samlingen används inte av skolan. Museet gjorde en 

genomgång av samlingen. Delar av samlingen var odokumenterad, saknade proviniens, var i 
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dåligt skick eller skiljde sig starkt från resten av samlingen. Många föremål var för stora eller 

skadade för att förvaras korrekt och många föremål borde aldrig ha tagits emot.93 

För att undvika kontroverser med allmänhet och media valde UCL att skapa en utställning om 

gallring. Från början hade de tänkt ställa ut objekt som borde gallras ut och sedan låta 

besökarna välja vilka föremål som skulle avyttras. Museet kom dock fram till att ämnet 

krävde en mer strukturerad presentation än så. I slutändan ställdes föremål ut tillsammans 

med riktiga scenarier samt öppna frågor ställda till besökarna. Detta lät besökarna få en större 

insyn i museets arbete och problematiken med föremålen.94 Besökarna uppmanades både 

rösta och skriva ner sina åsikter på papper och direkt på klotterplank. Besökarna ombads att 

rösta två gånger, innan de såg utställningen och efter att de sett utställningen.95 

Det som besökarna ansåg var viktigast var föremålets användbarhet och om det var i 

användning för tillfället. De ansåg även att föremål som inte var unika eller som lätt kunde 

ersättas eller återskapas skulle vara första valet för gallring. Besökarna ansåg också att 

föremål utan anknytning till skolan var mindre värda för samlingen.96 

Glenbow Museum är ett av Canadas största museer. Det grundades 1966 och fick stora delar 

av sina omfattande samlingar i donation av en förmögen samlare. Tidigt började man avyttra 

föremål från samlingen, bland annat repatrierades föremål till ursprungsbefolkingen i olika 

delar av Nordamerika. På 1980-talet gallrades en större mängd föremål som var 

reproduktioner, dubletter, av dålig kvalite eller som saknade proviniens. Föremålen såldes i 

hemlighet. På 1990-talet hamnade Glenbow i djup ekonomisk kris och om inte drastiska 

åtgärder genomfördes skulle museet gå i konkurs inom 5 år. En större offentlig försäljning av 

gallrat material gjordes. Vinsten från försäljningen lades i fonder för samlingens gagn.97 

I slutet av 1990-talet påbörjade man en total inventering och registrering av den kvarstående 

samlingen. Samlingens föremål graderades i fyra olika grader;  

- Grad 1; kärnan, föremål av stor historisk eller estetisk vikt och ges bästa möjliga vård.  

                                                 
93 Subhandra Das, m.fl. “Disposal? How To Run a Democratic Exhibition” i Museums and the Disosals Debate 

– A collection of essays, red. Peter Davies (Edinburgh, 2011), 175. 
94 Das m.fl. (2011), 179. 
95 Ibid., 182-183. 
96 Ibid., (2011), 191. 
97 Daryl Betenia, m.fl. “No Longe the Devil’s Handiwork: Deaccessioning at Glenbow” i Museums and the 

Disosals Debate – A collection of essays, red. Peter Davies (Edinburgh, 2011), 198-199. 
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- Grad 2; samhälls samlingar är stabila objekt som görs tillgängliga för användning i 

vanliga inomhus utställningar utanför museet.  

- Grad 3; tolknings utställningar är studiesamlingar som får hanteras på museet och kan 

förbrukas med tiden.  

- Grad 4 samlingar är föremål av dålig kvalité och proviniens eller som ligger utanför 

museets intresseområde. Föremål ur denna kategori var aktuella för gallring.98 

Delstatsmyndigheterna beslutade att de gallrade föremålen i första hand skulle överlåtas till 

andra offentliga institutioner i området. Detta för att föremålen skulle stanna i regionen samt i 

den offentliga sfären.99 De föremål som inte övertogs av andra museer såldes. Pengarna som 

tjänades ska användas till nya anskaffningar till samlingen. Problemet som museet ställdes 

inför vid försäljningen var den varierande kvaliteten på det gallrade materialet. Vissa föremål 

hade högt värde och var lätta att sälja medan andra var av sämre kvalite och värde.100 

Vid en större auktion trycktes en specialkatalog upp där museets personal skrev texter som 

förklarade försäljningen. Auktionshuset var mycket noga med att de önskade att museet skulle 

vara öppna med att de var säljare. Museet och myndigheterna ansåg det bäst att vara öppna 

med processen. Tillsammans gav museet och auktionshuset gav ut ett pressmeddlande om den 

stundande försäljningen.101 

Gallring måste göras försiktigt, genomtänkt och strategiskt. Men gallring är en ofta nödvändig 

process som museerna måste genomgå för att kunna utvecklas. Om resurser brukas på 

samlingar som inte är nödvändiga används inte resurserna till museets kärnverksamhet. De 

onödiga samlingarna stjäl resurser från resten av verksamheten.102  

                                                 
98 Daryl Betenia, m.fl. (2011), 200. 
99 Ibid., 208. 
100 Ibid., 214-215. 
101 Ibid., 218. 
102 Ibid., 226 
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3. Historia 

3.1 Museernas uppkomst 

Museernas historia är sammanflätad med det privata samlandets historia. I början var det 

privata och institutionella samlandet en och samma sak visar Susan Pearce. I samlandets 

början var det även starkt sammanbundet med nödvändighet. Kungar samlade rikedom och 

konst för att kunna köpa trohet av underordnade samt för att öka sin egen prestige. Liknande 

tendenser syns i det kyrkliga samlandet under medeltiden. Kyrkorna samlade på sig reliker, 

konst och andra rikedomar. En rik kyrka med betydande reliker fick många besökare och de 

präster som tjänstgjorde där fick högt anseende.103  

Grunden till det moderna samlandet uppstod i Italien under renässansen. Då började förmögna 

och bildade män samla på sig konst och naturföremål för att skapa kuriosakabinett och 

Kunstkammer. De föremål som man var intresserad av och som samlades var det unika, det 

sällsynta. En stor samling visade dels på rikedom, men det gav även ägaren en air av bildning. 

Det var nu som de första museerna skapades genom att privata samlingar öppnades för 

allmänheten.104 Samlingar visades upp genom att massor av föremål ställdes ut i ett rum 

denna form av utställning användes både för konst och för naturaliautställningar. Det gjordes 

inte någon skillnad mellan naturföremål och mänskligt producerade föremål i de tidiga 

samlingarna. De samlingar som särskildes från andra var konstsamlingar.105  

På 1600-talet samlade man på universum och ansåg att hela naturen kunde samlas. Samlarna 

strävade efter att få en komplett samling av världen och samlande både natur och historiska 

föremål.106 Det var under 1700-talet som samlandet började röra sig neråt från överklassen till 

medelklassen, att samla ansågs som en god intellektuell syssla och bidrog till samlarens 

bildning. Under 1700-talet började även fler av de tidigare stängda furstliga konstsamlingarna 

att öppnas för allmänheten.107 

Sveriges första allmänna museum var Kongl. Museet som öppnades 1794 till minne av 

Gustav III. Museet innehöll dels marmorstatyer som kungen samlat under sin resa i Italien 

                                                 
103 Pearce (1995), 55. 
104 Ibid., 55. 
105 Ibid., 113. 
106 Ibid., 118. 
107 Ibid., 126. 
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1783-84 men även resten av den kungliga konstsamlingen. Kungliga konstsamlingen 

överfördes till Nationalmuseum när det öppnade 1866 och är kvar än idag med undantag av 

marmorstatyerna som återfördes till Stockholms slott och återinvigdes 1958 som Gustav IIIs 

antikmuseum.108  

Det moderna samlandet uppstod vid upplysningen på 1700-1800-talet då man började samla 

på ett vetenskapligt sätt. Linnés växtlära och senare Darwins evolutionslära influerade 

insamlandet av naturalia och även utställningen av historiska samlingar. Nu var det det 

normala samt utveckling som skulle samlas och visas upp. Målet med naturaliasamlande var 

att få en komplett samling, ett komplett sett. Det blev även målet inom det kulturhistoriska 

samlandet. En komplett bild av historien skulle samlas in och det är därför museer talar om att 

samlingar har ”luckor”.109 

1800-talet var århundradet när de allmänna museerna började skapas. Museerna blev då en 

symbol för den moderna nationalstaten.110 Förlusten av Finland 1809 ledde till en nationell 

kris. Götiska förbundet grundades och sökte sin inspiration i nordisk forntid. De höll 1818 i 

en utställning av konst med inspiration av nordisk mytologi de ordnade även utställningar av 

industri och slöjd.111  

Det var under 1800-talet som det mer vetenskapliga forskandet i forntiden uppstod med 

discipliner som arkeologi, nordiska språk och folklivsforskning. Dessa forskningsområden 

uppstod som ett svar på den stora omvandlingen som skedde i Sverige, både rent fysiskt i 

landskapen, men även genom föreändringar i kulturen och befolkningen. Landskapen 

förändrades av jordbrukets modernisering och byggnadsprojekt som väg och 

järnvägsdragningar. Urbaniseringen och utvandringen förändrade befolkningsbilden.112  

Under 1800-talet ansåg man att fornforskningen hade sex beståndsdelar; 1. Folkspråket, 2. 

Folklivet, 3. Folksånger, 4. Fornlämningar, 5. Fornsaker och 6. Gamla handlingar.113 

                                                 
108 http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-samlingarna1/NM-runt-om-i-Sverige/Gustav-IIIs-antikmuseum/ 
109 Pearce (1995), 55. 
110 Ibid., 134. 
111 Sverker Sörlin, “Arthur Hazelius och det nationella arvet” i Nordiska museet under 125 år, red. Hans 

Medelius m.fl. (Stockholm, 1998), 17. 
112 Sörlin (1998), 27-29. 
113 Kerstin Arcadius, Museum på svenska – Länsmuseerna och kulturhistorien (Stockholm, 1997), 54. 
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3.2 Länsmuseernas uppkomst och utveckling 

Kerstin Arcadius menar att länsmuseernas uppkomst kan härledas till grundandet av 

Föreningen till samlandet och ordnande af Nerikes folkspråk och fornminnen. Det som 

skiljde föreningen från de fornminnesföreningar som redan fanns i Sverige var att den inte 

bara ville bevara det gamla utan att man även ville skapa ett minne över sin samtid.114   

En av faktorerna bakom uppkomsten av fornminnesföreningar under 1800-talet var att det 

fanns en tradition av att bilda föreningar för att arbeta med ämnen som ingen annars tog 

ansvar för, för det allmännas bästa.115 Fornminnesföreningarnas arbete med samling och 

kartläggning var ett led i att både skapa en regional och nationell identitet. Sörlin menar 

istället att de var regionala projekt.116 Frivilligarbetet som föreningarna bedrev var ett enkelt 

och billigt sätt för Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet att få in upplysningar om 

fornminnen och uppmuntrades därför.117 En rik förekomst av fornminnen sågs som en 

landskapsrikedom och en källa till hembygdsstolthet och forserländskhet.118  

De som engagerade sig i fornminnesrörelsen var akademiskt utbildade män, präster, lärare 

och tjänstemän var vanligt i styrelserna. Kvinnor var inte så vanliga som medlemmar men de 

var inte heller uttryckligen uteslutna.119 Fornminnesföreningarnas fokus lång under lång tid 

främst på det arkeologiska gällande föremål och insamling.120 Fornminnesföreningarnas 

arbete gick från att i början vara forskning och dokumentation till att övervaka fornminnen.121 

Samlandet av föremål var inte en stor uppgift inom fornminnesföreningarna och för många 

föreningar var det inte heller en tänkt uppgift att skapa museer från början. Samlandet av 

fornfynd var ett nödvändigt ont och gjordes för att hindra föremålens förstörelse. De 

samlingar som uppstod fick inte några egna utrymmen utan placerades ofta i t.ex. läroverk.122 

Många gånger ansågs det att avbildningar och beskrivningar av föremål var lika bra eller 

bättre att bevara än föremålet. Avbildningar lät kunskapen leva kvar och underlättade 

                                                 
114 Arcadius (1997), 25. 
115 Ibid., 29. 
116 Sörlin (1998), 26. 
117 Arcadius (1997), 32-34. 
118 Arcadius (1997), 36-37., Sörlin (1998), 26. 
119 Arcadius (1997), 43. 
120 Sörlin (1998), 28. 
121 Arcadius (1997), 46. 
122 Arcadius (1997), 50-51 & 59. 
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förmedlingen av kunskapen. 123 Museer skapades av de olika fornminnesföreningarna med 

undandtag för Lund och Uppsala, där överlät föreningarna sina föremål till universiteten.124 

Under senare delen av 1800-talet förändrades fornminnesföreningarnas arbete och fick ett 

materiellt fokus, dialektforskningen togs över av professionella forskare.125 Striden om 

bronserna rasade. Hembudslagstiftningen gjorde att fornfynd av ädelmetall tillföll Historiska 

museet. Lokalföreningarna ville att fornfynden skulle stanna i bygden istället för Stockholm. 

Men Stockholm ansåg att fynden gjorde större nytta där forskarna fanns.126  

Det var under senare delen av 1800-talet som fornminnesförningarna började intressera sig för 

modernare föremål än fornminnen. Även vilka sorters föremål som man intresserade sig för 

förändrades, från att ha varit mycket arbetes och mansdominerat blev man nu intresserad av 

husgeråd och kvinnliga föremålskategorier.127  

Under 1870-talet var en förändringarnas tid för föreningarna. I vissa orter tynade föreningar 

bort men andra förnyades, nu påbörjades musei- och samlingsbyggandet på allvar. En annan 

förändring är att styrelserna sekulariseras, betydligt färre präster var i styrande position.128 De 

statliga myndigheterna önskade bättre kontroll över ägandeförhållandena för föremål i 

museisamlingar. De oklara förhållandena gjorde att Vitterhetsakademien rekommenderade 

depositioner av föremål istället för gåvor.129 Ännu hade inte museiarbetet professionaliserats 

och Arcadius skriver; ”Viktigt för samtiden var också att samlandet till museer inte tycktes 

kräva särskilda kompetenser.”130 

I slutet av 1800-talet öppnades ofta museer i äldre byggnader som förlorat sitt ursprungliga 

användningssätt, bland annat gamla kyrkor och slott.131 Museerna samlade föremål genom att 

köpa samlingar från privata aktörer, detta ledde till att museerna fick många dubletter.132 

Många museitjänstemän hade andra huvudsysslor och skötte museerna endast som 

                                                 
123 Arcadius (1997), 62. 
124 Ibid., 63. 
125 Ibid., 80. 
126 Ibid., 78-79. 
127 Ibid., 69-71. 
128 Ibid., 87. 
129 Ibid., 91. 
130 Ibid., 93. 
131 Ibid., 100. 
132 Ibid., 107. 
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sidosysslor. Vid sekelskiftet 1900 hade professionaliseringen av museiarbetet börjat. 

Fortfarande gjordet åtskillnad mellan samlande och annat museiarbete. Samlandet överläts 

oftast på frivilliga krafter medan ordnandet av utställningar och samlingar gjordes av speciellt 

utsedda personer, som inte alltid hade någon utbildning.133 Ännu på 1920-talet hade 

insamlandet inte professionalierats på museerna. Ordnandet av samlingar överläts oftast till 

utbildad personal, men samlandet sköttes ofta av lekmän.134 

Fornminnesvården var en viktig uppgift för fornminnesföreningarna och en viktig aspekt i 

professionaliseringen av museiyrket. Professionell fornminnesvård motiverade att staten 

bidrog med medel för löner och annan verksamheten.135 Friluftsmuseerna började anläggas 

runt om i Sverige i början av 1900-talet, Skansen var förebild och man samlade byggnader 

som var särskilda för regionen.136  

Utbildning för museitjänstemän fanns i Nordiska museet och Riksantikvarieämbetes regi. 

1928 hade utbildningen 12 punkter, bland annat märkning av föremål, katalogisering, 

fältarbetsmetoder och på Skansen studerades byggnadsflyttning. De som utbildades fick göra 

provtjänstgörning vid Nordiska museet eller riksantikvarieämbetet, för att få intyg måste den 

studerande göra åtminstone två månaders praktik.137 Nordiska museet såg stor nytta i att driva 

utbildningarna, museet fick automatiskt ett nätverkt i landet och tjänstemännen fick kontakt 

med Nordiska museet vars anställda var de som kunde skriva ut intyg som behövdes för att 

föreningarna skulle ha möjlighet att ansöka om extra medel för sin verksamhet.138 

Hembygdsrörelsen uppstod i Sverige efter unionsupplösningen 1905, den första grundades i 

Dalarna 1906. Hembygdsföreningarna var lokala och oftast var området de täckte in bara en 

socken. Riksantikvarien Sigurd Curman tyckte på 1920-talet att det behövdes en centraliserad 

funktion i de olika länen och regionmuseerna blev huvudmän för mindre lokala museer och 

hembygdsföreningar.139 Sigurd Curman menade att museernas huvuduppgift inte var 

insamling av föremål utan sakkunning forn- och kulturminnesvård ute i länet.140 

                                                 
133 Arcadius (1997) 122. 
134 Ibid., 152. 
135 Ibid., 132. 
136 Ibid., 136. 
137 Arcadius (1997), 176. & Arcadius (1998), 158. 
138 Arcadius (1998), 159. 
139 Arcadius (1997), 163-165, 183-184. 
140 Ibid., 188. 
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1916 definierade Bernhard Salin, som var ledamot i Vitterhetsakademien, tre sorters museer; 

centralmuseer, landsortsmuseer och bygdemuseer. Sahlins identifierade hierarki 

formaliserades 1922. Centralmuseerna skulle visa nationens särdrag, Regionmuseerna skulle 

visa landskapet de företrädde och Lokalmuseerna skulle visa bara orten.141  

Ett skifte i synen på insamling skedde på 1920-talet då museerna började intressera sig för 

ursprunglig plats. Bara ett par decennier före hade flyttandet av byggnader varit en viktig del 

av byggnadsvård men nu började man istället att rekommendera att byggnader bevarades på 

ursprunglig plats. En fråga som diskuterades var återlämnandet av kyrkliga föremål till deras 

ursprungsmiljö när församlingarna nu skulle sätta ett värde på sina gamla föremål.142 

Under första halvan av 1900-talet blev ofta museitjänstemän kvar länge på sina tjänster, att 

arbeta vid samma institution under flera decennier var normen.143 Länsmuseernas arbete 

förändrades under 1920 och 1930-talet. Föremålsinsamlingens dominans avtar, museerna 

börjar samla information genom bilder, intervjuer, avritningar och böcker.144 På 1930-talet 

uppstod allmänturismen. Lokalturism genom att hembygdsföreningarna organiserade utflykter 

till sevärdheter, ofta fornminnen, även cyklismens framtåg ökade det inrikes resandet. Detta 

gjorde att den publika verksamheten blev viktigare för museerna 145  

1930-talet var det stora museibyggar årtiondet. Många länsmuseer fick egna hus uppförda för 

museiändamål.146 1933 började titeln länsintendent/länsantikvarie användas för 

museitjänstemän på länsmuseerna samt kvalifikationer fastslogs. Professionaliseringen av 

museiarbetet var genomförd.147  

Riksantikvarien Sigurd Curman delade in museisamlingar i tre kategorier: Skådesamlingar 

som skulle ställas ut, studiesamlingar som skulle studeras och magasinssamlingar. Curmans 

ideér fick stort inflytande på museiarkitektur och utställningsdesign under första halvan av 

1900-talet.148  

                                                 
141 Arcadius (1997), 166. 
142 Ibid., 191. 
143 Ibid., 216. 
144 Ibid., 193. 
145 Ibid., 228. 
146 Ibid., 236-239. 
147 Ibid., 209. 
148 Ibid., 239. 
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Insamlingen var inte bara inriktad på föremål under 1930-talet men 1939 vid krigsutbrottet 

gjordes stora vindsröjningar som en del av krigsförberedelserna, museerna kunde samla in 

stora mängder föremål. Detta gjordes helt enkelt genom att skicka ut tjänstemän till brasorna 

utanför städerna där museerna kunde välja ut och ta med sig föremål innan de eldades upp.149 

Den kulturen debatterades och utreddes mycket under 1940- och 50-talet. Det var först på 

1960-talet man började anse att kulturen behövde bli ett eget politisktområde.150 I 

socialdemokraternas partiprogram som skrevs 1960 fanns ett kulturavsnitt. Partiets mål var att 

göra kulturen tillgänglig för hela folket, kvalitet skulle stödjas, förbättra villkoren för 

kulturarbetarna, medborgarnas egna kulturaktivitet skulle uppmuntras och kommersialisering 

av kultur och nöjesliv skulle motarbetas.151 

Paralellt med det nyväckta politiska intresset för kultursektorn på 1960-talet skedde även en 

generationsväxling i ledarskapet på många länsmuseer. Detta gav museerna ledare som hade 

nya tankar och sätt att leda sina museer. Många av länsmuseerna började av sig själv bli mer 

samhälls än kulturarvsfokuserade.152 

Kulturrådet tillsattes 1968 och förklarade avsaknaden av reformer under 1940-50-talen med 

att socialdemokraterna inte hade utarbetat något kulturprogram, de ansvariga ministrarna 

byttes ofta och att den stora skolreformen tog all uppmärksamhet.153 Rådet skulle sträva efter 

att kulturen skulle: decentraliseras, integreras i vardagen och skapas av medborgarna.154 

Efter att en utredning om landskapsantikvariernas organisation lades fram och kritiserades 

hårt tillsatte regeringen en musikommitté som fick namnet 1965 års musei- och 

utställningssakkunniga, i dagligt tal MUS 65. Från början var det tänkt att kommittén skulle 

utreda museiväsendet och en testverksamhet med Riksutställningar. I instruktionerna till 

kommittén lyftes behovet av insatser för att professionella konstnärer skulle få sälja sina verk 

och det ansågs att museerna fokuserade för mycket vid insamling och vård av föremål istället 

för utställningar. Man ville att ansvaret för kulturminnesvården skulle utredas. Det fanns en 

                                                 
149 Arcadius (1997), 255. 
150 Olof Näsman, Samhällsmuseum efterlyses – Svnsk museiutveckling och museidebatt 1965-1990 (Umeå 2014), 

62. 
151 Ibid., 59. 
152 Ibid., 63. 
153 Ibid., 57. 
154 Ibid., 62 
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önskan om att effektivisera museiväsendet.155 Det som MUS 65 propagerade för var en 

övergång från kulturarvesmueer till samhällsmuseer.156  

Statens ambition var att göra museerna och deras utställningar mer lättillgängliga för 

medborgarna i hela Sverige, inte bara städerna. Det fanns en önskan om att bredda 

museibesökarnas sammansättning och få in nya samhällsgrupper. Ambitionen gällde inte bara 

kulturhistoria utan även konst och naturhistoria. Man ansåg att museerna fokuserade för 

mycket på insamling av föremål och vård av dessa istället för utåtriktad verksamhet.157  

MUS 65 var inte emotsagda i museidebatten. 1970 gav fyra länsmuseichefer tillsammans ut 

boken 70-talets museum. Bokens syfte var att motverka bilden av länsmuseerna som 

inåtvända och traditionsbundna.158 Man menade att museerna glidit ifrån sin ursprungliga 

uppgift som kunskapsgenerator och arbetssättet ”samla, vårda, visa”. Man ansåg att MUS 65 

helt förbisåg insamlingen och museets roll som materialförvaltare. Utställningar krävde 

samlingar som grund för förmedlingen till publiken. Författarna drog paraleller till de 

tillfälliga utställningar som museerna börjat skapa under 1960-talet och vilken positiv 

förändring som besökssiffrorna genomgått.159 

70-talets museums författare menade att det inte behövdes någon ny målsättning för museerna 

utan att bara nya sätt att förverkliga de ursprungliga museiuppgifterna. Boken kan ses som ett 

försvar för kulturarvsmuseet då man betonade det historiska perspektivet och vikten av 

föremål, fornlämningar och kulturmiljöer.160 

MUS 65 upplöstes 1974 då man inrättade Statens Kulturråd. Kulturrådet kom att få rollen som 

överorgan till centralmuseerna. I samband med inrättandet av Kulturrådet instiftades även Ny 

Kulturpolitik. Det innebar bland annat att länsmuseerna fick mer resurser än tidigare.161 MUS 

65 resulterade i att man 1975 grundade institutionen Riksutställningar. Kulturminnesvården 

omorganiserades så ansvaret delades mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och 

                                                 
155 Näsman (2014), 64-65. 
156 Ibid., 67. 
157 Ibid., 68. 
158 Ibid., 159. 
159 Ibid., 160-161. 
160 Ibid., 162-163. 
161 Näsman (2014), 71. 
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länsmuseerna. Länsstyrelserna fick huvudansvaret för kulturminnesvården men länsmuseerna 

behöll sin roll som utredare och rådgivare i frågan.162 

Föremålsinsamlingen var en prioriterad del av länsmuseernas arbete under hela 1900-talet. I 

början av 1970-talet började man se problem med samlingarna och samlingsprocessen. 1972 

presenterade Nordiska museet en undersökning som visade att 2/3 av museernas samlingar 

var från före 1870 och bara 10 % av samlingarna var yngre än 50 år. De yngre föremålen var 

nästan uteslutande hämtade från övremedelklass- och överklassmiljöer. Industrin och föremål 

med anknytning till 1900-talets arbetar- och medelklass saknades nästan helt.163  

1977 grundades SAMDOK eller organisationen Samordning av de kulturhistoriska museernas 

föremålsinsamling. 1982 började arbetet i SAMDOKs regi med att insamla olika händelser 

och företeelser inom olika samhällsområden. Samtidsdokumentation och SAMDOKs arbete 

kan ses som ett steg från kulturarvsmuseet mot samhällsmuseet.164 

SAMDOKs medlemsmuseer delades in i arbetsgrupper som kallades pooler: Jord- och 

skogsbruks poolen, Metallpoolen, Trä och papperspoolen, Livsmedelspoolen, Textilpoolen, 

Byggpoolen, Handelspoolen, Kommunikationspoolen, Servicepoolen, Offentliga poolen och 

Hempoolen. SAMDOKs tidiga arbete var väldigt porducent och arbetsinriktat. Det var även 

de manliga områden som dominerade undersökningarna. Med tiden tillkom den Samiska 

poolen (1990) och flera av poolerna bytte inriktning från producent till konsument.165 

Under 1970-talet hade allmänhetens intresse för historia och museer stigit. Detta hade lett till 

att många nya museer hade grundats. Mängden museer blev problematiskt främst för att det 

saknades tydliga gränser mellan museerna och deras intresseområden.166 Från 1975 och 

nästan tio är framåt var goda år för länsmuseerna med större anslag från stat, landsting och 

kommuner. 1970-talets museipolitik var grundlagd på ett samhälle i högkonjunktur och 

expanderande ekonomi. När de ekonomiska förutsättningarna ändrades under 1980-talet insåg 

man att en omprövning av museipolitiken var nödvändig.167 Mycket av ambitionen till 

                                                 
162 Näsman (2014), 177. 
163 Näsman (2014), 179. 
164 Näsman (2014), 180. 
165 Magnus Gudmundsson & Eva Silvén, ”Tjugofem år i fält” i Samtiden som kulturarv – Svenska museers 

samtidsdokumentation 1975-2000, red. Eva Silvén och Magnus Gudmundsson (Stockholm, 2006), 7-8. 
166 Näsman (2014), 184. 
167 Näsman (2014), 62. 
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utveckling som funnits under 1970-talet hade glömts bort och länsmuseerna fick lägga tid och 

energi på att hitta sponsorer och anslag för att täcka upp nedgången i offentliga anslag.168 

1998 omorganiserades SAMDOK de nya poolerna blev: Fritid, Lokala och regionala rum, 

Naturbruk, Samhälle och politik, Tillverkning samt Tjänster. Bara den Samiska poolen och 

Hemliv behölls från den tidigare organisationen.169 SAMDOKs fokus skulle ligga i 

samtidsdokumentation men blev istället så att projekt gjordes som sysselsättningsåtgärder, 

räddningsoperationer vid nedläggningar och som företagspresentationer. Detta eftersom 

museerna inte har samtidsdokumentation som en fast post i budgeten och ofta varit beroende 

av yttre finansierng av sina projekt.170 

1994 genomfördes en museiutredning kallad Minne och bildning. Museernas uppdrag och 

organisation konstaterade att de centrala och regionala museerna tillsammans hade över 38 

miljoner föremål i sina samlingar. Av dessa miljoner föremål behövde över hälften någon 

form av vårdinsatser.171 

3.3 Museernas samlingar och insamling idag 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för svaren på min enkätundersökning. Om inget annat 

uppges är svaren hämtade från enkätsvaret för museet som uppges. Jag kommer att redogöra 

för samlingarnas storlek och sammansättning hur stort samlandet varit de senaste åren samt 

vad den bestått av. Jag kommer också att redogöra för hur stor del av samlingen som 

museerna faktiskt använder.  

Sveriges länsmuseer och deras samlingar både liknar och skiljer sig från varandra. Några 

museer sticker ut. I Halland finns två länsmuseer, ett med inriktning på kulturhistoria och ett 

med konstinriktning. Hallands konsthistoriska museum skiljer sig alltså från de andra 

länsmuseerna genom sin specialisering på konst. De flesta länsmuseerna samlar på arkeologi, 

konst, fotografier och konst. Men några museer är specialiserade inom något av områdena. De 

varierar i storlek och sammansättning. Kalmar länsmuseum skiljer sig från mängden genom 

de stora samlingarna av marinarkeologiskt material från Kronan. På Västerbottens musuem 

                                                 
168 Näsman (2014), 188. 
169 Gudmundson & Silvén (2006), 8. 
170 Eva Gradin & Anna Elmén Berg, ”Nutidsresa i Norrbotten” i Samtiden som kulturarv – Svenska museers 

samtidsdokumentation 1975-2000, red. Eva Silvén och Magnus Gudmundsson (Stockholm, 2006), 48. 
171 Sandberg (2003), 2. 
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har ett fokus på dokumentärfotografi uppstått genom att museet tidigt samarbetade med 

fotografen Sune Jonsson, museet förvaltar idag Sune Jonssons bildsamling och har skapat ett 

center för dokumentärfotografi. 

Men om vi börjar med storlek på samlingar så är det som sagt skillnad mellan länsmuserna på 

hur många föremål man har i samlingen. Jag väljer att inte redovisa arkiv, bild- och 

arkeologiska samlingar då mitt huvudfokus är kulturhistoriska föremålssamlingar. Men dessa 

samlingar kan innehålla väldigt många föremål utan att ta stor plats. Speciellt de arkeologiska 

samlingarna är hos många länsmuseer omfattande, men de är inte de samlingar som orsakar 

mest bekymmer. Storleken på museernas föremålssamling är en svår fråga för museerna att 

svara klart på, detta eftersom man inte endast kan göra sökningar i databasen för att veta 

antalet föremål i samlingen. Ofta har museerna registrerat många föremål under samma 

nummer, om föremålen hör ihop. Det finns även på många museer gamla samlingar som ännu 

inte helt förts in i databaserna. Detta gör att museerna svarat ungefärligt och det tror jag inte 

gör något, ett ungefärligt antal ger lika bra bild som exakt antal när det gäller föremålsmängd.  

Länsmuseernas samlingar varierar från minst runt 40 000 föremål till flera hundra tusen. 15 av 

de 24 museerna räknar med upp till 100 000 föremål i samlingen 9 av museerna har betydligt 

fler än så.  

Västerbottens museum: Vi har 56271 poster accederade föremål i huvuddatabasen. Allt 

i samlingarna är inte digitaliserat ännu. 

Upplands museum: Upplandsmuseets samlingar beräknas uppgå till ca 800 000 objekt 

(då är ca 700 000 arkeologiskt material typ krukskärvor, ben osv.) och mellan 2-3 

miljoner bildbärare (fotografier, negativ od).  Merparten av föremålen är registrerade i 

föremålsdatabas, för foto är situationen annorlunda. 

Västmanlands museum: I vår databas Sofie har vi idag 49826 föremålsposter 

registrerade. Ett inventarienummer kan dock bestå av fler än ett föremål. Vi brukar 

säga att vi har ca 64 000 registrerade museiföremål. 

Bara antalet föremål som ingår i en samling säger egentligen inte jättemycket om storleken på 

den. Många föremål är små och tar inte mycket utrymme. Kulturhistoriska samlingar är 

väldigt breda i vad som kan ingå i dem. En bil eller skördetröska kan ingå i en kulturhistorisk 
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samling på samma sätt som en synål kan göra det. Detta gör alltså att bara antalet föremål inte 

så bra kan användas som indikator på samlingens fysiska storlek.  

Platsbrist är en av orsakerna som museerna uppger att begränsar deras insamlande idag. 

Västmanlands läns museum uppger att de har tackat ner till stora föremål eftersom de saknar 

utrymme för dessa.172 Upplands museet uppger att de nu börjar få fulla magasin sedan de fick 

tillgång till sitt nya magasin för snart 15 år sedan.173 

De flesta av länsmuseerna började samla föremål under 1800-talet men register över 

föremålen började på många museer föras först vid senare datum. Flera museers registreringar 

genomfördes inför öppnande av museer eller i samband med att utbildad personal anställdes. 

Idag registrerar museerna sina föremål i databaser. 

Norrbottens museum: Norrbottens museums första ordentliga registrering gjordes inför 

jubileumsutställningen 1921 (Luleå  300 år).  På flera sätt blev den utställningen en 

vattendelare i museets historia. Därefter blev verksamheten mer professionell. 

Föremålen registrerades, katalogiserades och inventerades inför, eller efter 

utställningen. Den förste fackmannen anställdes på 1920-talet. 

Sörmlands museum: Svårt att svara på, det verkar som om man i början (1913-framåt) 

samlade föremål och försedde dessa med små etiketter. Den första kortkatalogen (?) är 

sannolikt från 1940-talet. Accessionskatalogerna i bokform betydligt senare, kanske 

1960-tal? Vi slutade föra in samtliga nr i dessa omkring 1990. I dag registreras i 

databasen, vi skriver fortfarande ut blanketter, men det är en pågående diskussion hur 

vi ska göra med dessa hundratals pärmar i framtiden. En säkerhetsfråga. 

Insamlandet till länsmuseernas samlingar verkar generellt varit ett periodfenomen. Även om 

det kan skönjas ett samlingsmönster som Helen Lindström har visat genom sin kartläggning, 

har insamlingsgraden varierat mellan muserna. Under perioder har insamlingen till de olika 

museerna varit större och mindre. Gemensamt är att de flesta museer haft störst insamling vid 

sitt grundande och öppnande. Flera museer menar att deras insamling varit större under 1960-

70-talet. Att museerna haft betydligt lägre insamlingsnivå under de senaste 10-20 åren är 

också gemensamt. Den aktiva insamlingen som museerna genomför verkar göras som projekt 

                                                 
172 E-post till författaren. 13.5.2015. 
173 Intervju med Berit Schütz, Upplands museum 22.4.2015. 



Samlingsutveckling på svenska länsmuseer  

Uppsats i Museologi D vt 2015 

Peter Westling 

 

42 

 

mer än som kontinuerlig aktivitet. Men de flesta museer erkänner att de främst använder sig 

av passiv insamling av föremål genom emottagande av donationer.  

Norrbottens museum: De senaste 10-15 åren har insamlingen varit relativt sparsam, 

bla. på grund av att muséets samlingar flyttats till nya lokaler. Under 1970 och 80-talen 

var insamlingen mer omfattande än idag. I mitten av 2000-talet tog Norrbottens 

museum emot en stor donation i form av ett fullständigt hem, med alla föremål som 

finns i ett sådant. Ca 15-20 000 föremål.  

Jamtli: Vid riktade insamlingar, som t.ex. en 1970-talsinsamling i början av 2000-talet, 

blir insamlingen sammantaget större. 

Sörmlands museum: Utan att göra en exakt kontroll så verkar det som om det har varit 

en intensiv insamling under 1940-och 50-talen. Många lokala samlare/auktionister 

bidrog, ”inköpt på auktion i Sköldinge” osv. Med dessvärre knapphändiga uppgifter. Vi 

har därefter haft förhållandevis stor insamling regelbundet. 

På Upplandsmuseum är man beroende av gåvor från allmänheten när det gäller insamling. 

Den passiva insamlingen dominerar museets insamling. De samlar aktivt in föremål i 

samband med dokumentationsprojekt, vilket oftast sker. Enstaka projekt är bara fotografering 

mediet för dokumentering men då kan även föremål lämnas in senare som passar till 

kontexten.174 

Länsmuseerna inventerar sällan sina samlingar och oftast verkar inventeringar gjorts i 

samband med magasinflyttar och då institutionerna fått medel till SESAM och Accessprojekt. 

Museerna har alltså sällan möjlighet att inventera samlingarna utan någon annan motivering. 

Många länsmuseer verkar ha fått nya magasinsutrymmen de senaste 20 åren och därför är 

många samlingar ganska nyligen genomgångna.  

Östergötlands museum: Av inventeringar genom tidiga år har vi endast rudimentär 

vetskap. En betydande inventering genomfördes 1995-1997 då museet erhöll nytt 

magasin i museibyggnaden och ett stort externt magasin avvecklades. Vid samma tid 

inventerades även museets övriga externa magasin gm s.k. sesam-projekt. 

I skrivande stund är vi dock inne i en mer fullständig inventeringsperiod. Orsaken är att 
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vi sedan 2013 disponerar nytt centralmagasin, vilket innebär att vi tömmer våra externa 

magasin och i samband med det har möjlighet en mer grundlig genomgång av våra 

föremål. 

Västerbottens museum: Löpande omkatalogisering och digitalisering. Senaste 

totalinventeringen gjordes 1961. 

Gotlands museum: Med så många föremål är det svårt med inventeringar av hela 

samlingen. Vi arbetar kontinuerligt med olika delar av samlingen, inventerar och 

uppdaterar databaserna. Vi flyttade till nya magasin för två år sedan och i samband 

med flytten gjordes per automatik en hel del inventeringsärenden. 

Länsmuseernas samlingar verkar ha några likheter. De har stora arkeologiska samlingar. Flera 

museer har gedigna textilsamlingar. Samlingarna är fortsättningsvis dominerade av äldre 

föremål, vissa museer har genomfört insamlingsprojekt som gett nyare föremål. Jamtli har 

genomfört en stor samling av 1970-tals föremål och Västerbottens museum har genomfört en 

insamling av 1900-tals föremål. De flesta museer har någon form av specialsamlingar. 

Östergötlands museum har t.ex. både en stor medicinhistorisk samling och en stor samling av 

datateknik och Hallands kulturhistoriska museum har en stor samling av cyklar och mopeder. 

Västerbottens museum har genom skidmuseet ansvar för en stor samling skidor. Naturligtvis 

varierar samlingsinnehåll på region som museet verkar i. 

Örebro länsmuseum: Vi har en bred och innehållsrik kulturhistorisk samling som 

spänner över fälten arkeologi, etnologi, teknikhistoria, lantbruksteknisk historia, 

landstingshistoria, hemslöjdens arkiv och konst. Tyngdpunkten ligger på material runt 

sekelskiftet 1900. Vi har dåligt med föremål från 1970-talet och framåt. 

Sörmlands museum: Typiskt för ett länsmuseum. Från stenålder till nutid. Tyngdpunkt 

delvis på herrgårdslandskapet Södermanland, vi har rätt mycket från dessa miljöer. En 

stor och innehållsrik textil samling. Annars ganska typisk, mycket allmoge, 

huvudsakligen 1700 – 1800-tal. Underrepresenterat är exempelvis ”nya svenskar”, 

människor med funktionshinder och vissa andra moderna företeelser. Vilket vi arbetar 

med 
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Regionmuseet Kristianstad: Vi har fina och ganska stora samlingar av allmogeföremål, 

inte minst textilier. Stadshistoria, militärt, hantverk, naturhistoria, teknik, arkeologi och 

konst finns i samlingarna. Dessutom finns en omfattande järnvägshistorisk samling på 

vårt Järnvägsmuseum.  En liten men fin filmhistorisk samling finns också. 

Men vad gör då museerna med alla dessa tusentals föremål som är registrerade? Det verkar 

som om de flesta länsmuseer använder en väldigt liten del av sina föremål i verksamheten.  

Ca 2,5 - 3% är i utställning någonstans. Sedan har vi ett öppet föremålsmagasin där vi 

tar emot grupper på visning. Det gör ju att en väldigt stor del av våra samlingar är 

tillgängliga för allmänheten.175 

Ca 25% av samlingen visas i utställningar på museet. Vi har väldigt få föremål 

utlånade. Men vi har ett "öppet magasin", har öppet en dag i veckan och ca 6 

lördagar/år. Då är hela föremålssamlingen visningsbar. Stora föremål får ses utan 

personal men vill besökaren se textilier, små föremål så sker det tillsammans med 

personal.176 

Avseende konst är ca 25% utställd. I övrigt oerhört svårt att mäta och är inte gjort men 

vissa gengrer är mer utställt; keramik från Gävle, hemslöjdsrörelsens textilier ur 

Hedvig Ulfsparres samling, föremål från Gävle som har anknytning till sjöfart. Här 

skulle jag uppskatta att 10-20% är utställt. I övrigt skulle jag uppskatta några 

procent.177 

Upplandsmuseet uppger att av en samling på ca 100 000 föremål har de 950 i användning. Det 

är strax under en procent av samlingarna. Museet skulle gärna använda samlingarna mer men 

har väldigt lite utställningsutrymme som inte är basutställningar.178  

Genomgående är det väldigt liten del av museets samlingar som är i användning. Även om det 

varierar mellan delar av samlingarna. Generellt verkar en större del av konstsamlingarna vara 

utställda än de andra samlingarna. Kulturhistoriska samlingarna verkar generellt bara vara i 

användning till någon procent, men många museer försöker att på något sätt tillgängliggöra 

                                                 
175 E-post till författaren från Susanne Cassé, Västmanlands museum, 13.5.2015.  
176 E-post till författaren från Annika Klar, Blekinge museum, 7.5.2015. 
177 E-post till författaren från Kristina Lindkvist, Länsmuseet Gävleborg, 7.5.2015. 
178 Intervju med Berit Schütz, Upplands museum. 
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samlingarna för allmänheten, den vanligaste metoden verkar vara att ha öppna 

föremålsmagasin som man får besöka. Hur ofta och på vilket sätt varierar mellan museerna 

men det är flera som arbetar på detta sätt. Ett annat sätt som de flesta museer verkar ha 

anammat är att på något sätt digitalisera samlingarna eller göra dem sökbara på internet.  

På Västerbottens museum har antalet använda föremål sjunkit sedan de uppdaterade sina 

basutställningar, detta trotts att utställningslokalerna utökats markant mot tidigare. Lars 

Holstein förklarade detta genom att de gamla utställningarna var väldigt föremålstunga medan 

de nyare har färre föremål. Även Västerbottens museum har haft öppet i magasinet och tar 

emot besök. Hittills har samlingen bara varit öppen en dag, i samband med Hörneforsdagen. 

Då valde museet att inte annonsera ut öppethållningen, vilket resulterade i magert 

besöksantal, bara 12 besökare.179 

  

                                                 
179 Intervju med Lars Holstein, Västerbottens museum, 8.5.2015. 
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4. Samlingsutveckling 

4.1 Insamling av nya föremål 

Alla länsmuseer säger att de normalt sett samlar in föremål till samlingarna i någon form. Ett 

museum har insamlingsstopp för närvarande på grund av utrymmesbrist i magasinen och ett 

museum är restriktiva med insamlande av nya föremål eftersom de håller på att flytta sina 

samlingar. Flera museer uppger även att de är restriktiva vid insamling på grund av 

utrymmesbrist men att de ännu inte helt avslutat samlingen. Upplandsmuseet menar dock att 

de inte är främande för att införa insamlingsstopp om utrymmet skulle ta slut i magasinet.180 

Länsmuseerna verkar främst samla in kulturhistoriska föremål genom passiv insamling. Det 

betyder att museerna tar emot gåvor och donationer utan at själva begära eller söka någon 

slags föremål, men många museer är noga med att de är väldigt restriktiva även vid denna 

form av insamling. Flera museer säger sig aktivt samla in arkeologiska föremål genom att 

begära fyndfördelning av arkeologiskt material från den egna regionen. Aktiv insamling av 

kulturhistoriska föremål, där museet medvetet själv letar upp föremål till samlingen, verkar 

generellt bara genomföras i projektform men många museer erkänner att de inte alls har 

någon aktiv insamling av föremål.  

Västmanlands museum: Vi är idag i första hand passiva insamlare. Det vi får som 

gåvoerbjudanden är det som vi samlar in. Vi gör inga egna insamlingsinsatser. 

Upplandsmuseet: Vi har ingen aktiv insamling, utan det sker mest genom erbjudanden 

från allmänheten. I bland har det skett insamling (föremål/bilder) i samband med 

forsknings- och dokumentationsprojekt. 

Länsmuseet Gävleborg: Vi förvärvar aktivt inom området konst. Vi tar emot gåvor som 

fyller våra kriterier, se ovan. Vi uttrycker inte att ”vi samlar in”, utan vi förvärvar. 

Antingen genom köp eller genom gåvor. Om vi tar emot en donation ser vi det som en 

gåva utan förbehåll. Vi tar inte emot gåvor som innehåller någon sorts krav. 

Berit Schütz konstaterar att Upplandsmuseet idag är främst passiva insamlare. Museet 

genomför viss insamling i samband med dokumentationsprojekt som ofta tyvärr behandlar 

industrier som ska läggas ned eller andra verksamheter som kommer att upphöra inom en snar 

                                                 
180 Intervju med Berit Schütz, Upplands museum. 
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framtid. Museet ser ingen vinst i att annonsera efter fler gåvor från allmänheten. De vill inte 

samla bara för samlandet skull, de vill helst att insamling sker i samband med annan 

dokumentation. Detta eftersom insamling i samband med annan dokumentation ger bättre 

kontext till de insamlade föremålen. Men museet är beroende av gåvoerbjudanden från 

allmänheten men museet tackar nej till många erbjudanden. Det verkar enligt Schütz finnas en 

inställning hos allmänheten om att museet bara är intresserade av gamla, fina saker vilket 

borde förändras på något sätt.181 

Insamlingen på länsmuseerna verkar mycket varierande i storlek både mellan museer och på 

museerna från år till år. Den vanligaste insamlingsgraden verkar vara på ca 100 föremål per år 

om man bortser från arkeologiska fynd. Men det finns även museer med betydligt lägre och 

högre insamlingsgrad.  

Länsmuseet Gävleborg: Sedan 2002 har vi i genomsnitt förvärvat ca 30-40 föremål/år. 

Undantag fyra större konstdonationer på mellan 15-80 föremål. 

Gotlands museum: Om man inte räknar de arkeologiska fynden från utgrävningar så 

ligger snittet ungefär runt 50 föremål/år. 

2010 ca 460 föremål, varav 290 brevkort med illustrationen gjorda av Jenny Nyström; 

2011 ca 260 föremål, varav 210 JN-kort;  2012 ca 290 föremål, varav 150 föremål och 

negativ från en givare, här är det två hantverk som är representerade båda 

huvudsakligen 1900-tal; 2013 ca 70 föremål, varav 13 föremål som har med ett elverk 

att göra samt 10 JN-kort; 2014 ca 230 föremål, varav 6 frisörredskap som är 1900-tal. 

Ger förhoppningsvis en bild av hur olika det kan vara.182 

På Västerbottens museum har de i genomsnitt registerat runt 200 föremål per år, även om ett 

par år skiljt sig t.ex. 2014 registrerade man bara 71 föremål. Detta motsvarar dock inte bara 

nya föremål, många föremål har tidigare inte varit registrerade, men registrerades inför 

öppnandet av nya utställningar där de skulle ingå.183 

Exemplet från Kalmar länsmuseum visar bra på hur ett museums insamling kan se ut om de 

aktivt samlar något. I fallet med Kalmar länsmuseum samlar de in Jenny Nyström kort, vilket 

                                                 
181 Intervju med Berit Schütz, Upplands museum. 
182 E-post till författaren från Birgit Körge, Kalmar länsmuseum, 7.5.2015. 
183 Intervju med Lars Holstein, Västerbottens museum. 
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också utgör en stör del av museets insamling. Av museets insamling är nästan årligen aktivt 

insamlat material i majoritet. Men med tanke på att många museer anser sig ha knappt om 

utrymme i sina magasin kan detta vara en orsak förutom personalbristen till att museerna inte 

aktivt samlar mer material. 

Vad museerna samlat in på senare tid varierar naturligtvis starkt mellan museerna. 

Västerbottens museum har de senaste åren registrerat mycket klädesplagg och andra textilier, 

detta hänger samman med att en ny textilutställning öppnades i och med ombyggnaden.184  

Även Upplandsmuseet har samlat kläder de senaste åren, men insamlingen har varit väldigt 

sparsam. Museet har samlat in flera bildsamlingar de senaste åren, samt några kassaböcker.185 

Det är väldigt stor spridning på insamlandet eftersom det i stor utsträckning bygger på 

att vi blir kontaktade av någon som vill skänka, vi gör ytterst sällan upprop i pressen. 

Om jag ska våga mig på en gissning har det nog mest handlat om föremål från 1800-

talet/ tidigt 1900-tal även om vi försöker ha ett fokus även på resten av 1900-talet. Det 

har väl lyckats så där. Det som tas emot i störst utsträckning är tveklöst föremål som 

har anknytning till olika personers hem eller privata tillhörigheter. Gärna där det är 

känt vem som ägt och brukat föremålen. Mer sällan hantverk och industri även om det 

tagits emot en del där också.186 

Kläder verkar vara ett genomgående tema i senare årens insamling, förutom redan nämnda 

museer har även Murberget, Västmanlands museum, Kulturparken Småland och 

Östergötlands museum uppger att de samlat in kläder eller andra textilier de senaste 5 åren. 

Förutom kläder är det föremål från 1900-talet som dominerar insamlingen av föremål.187  

Fokus på 1900-tals föremål är för mig naturlig eftersom länsmuseernas samlingar generellt 

haft en stor dominans av preindustriella föremål. Det är även en uttalad ambition av flera 

museer att diversifiera sina samlingar både i tid och samhällsgrupper som representeras i 

samlingen.  

                                                 
184 Intervju med Lars Holstein, Västerbottens museum. 
185 Intervju med Berit Schütz, Upplands museum. 
186 E-post till författaren från Birgit Körge, Kalmar länsmuseum, 7.5.2015. 
187 E-post till författaren från nämnda museer. 
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Flera museer verkar utifrån en önskan om att nya föremål ska täppa till luckor i de befintliga 

samlingarna. Jag tror inte att detta innebär att museerna samlar enligt den gamla devisen om 

att hela historien ska samlas utan jag tror att museerna menar att de inte tar in föremål om 

likande redan finns i samlingarna samt att de gärna samlar föremål som berör områden och 

grupper som inte är välrepresenterade i museets samlingar.  

Alla museer har gemensamt att de kräver en kontext för föremålet, det bör ha en stark 

anknytning till regionen där museet verkar. Museerna är tydliga med att de idag har ett högre 

krav på dokumentation av föremålets proviniens än de tidigare haft.  

Östergötlands museum: Utöver det för oss självklara att söka föremål med östgötsk 

anknytning, strävar vi att fylla luckor i samlingen och utöka kollektionen av mer sen-

/nutida föremål. 

Hallands kulturhistoriska museum: Insamlingen av ett specifikt föremål skall åtföljas av 

en motivering. Föremålet skall ha en tydlig koppling till Halland samt åtföljas av ett 

brukarkontext. 

Västmanlands museum: Det arkeologiska materialet fyndfördelas hit. Vi kan välja att 

säga nej till en fyndfördelning. Det kulturhistoriska materialet jämför vi med det vi har. 

Det vi samlar in ska ha en kontext i vårt län, ha ett forskningsvärde eller ett pedagogiskt 

värde och komplettera våra befintliga samlingar på ett bra sätt. Det vi samlar in ska 

också belysa och stämma överens med sammansättningen av vår befolkning. 

De flesta länsmuseerna har små medel för inköp till samlingarna. Några institutioner har 

fondmedel de kan använda för förvärv till samlingarna medan några museer säger sig inte ha 

några medel alls. Nio av länmuseerna har avsatta budgetmedel för samlingarna. Sju har det 

inte. Sju museer säger sig ha tillgång till fondmedel och av dessa har fem museer inte några 

andra budgeterade medel än fondmedlen. 

Västmanlands museum: Nej. Skulle vi önska köpa in något blir det ett enskilt ärende 

som det tas beslut om på ledningsnivå.  

Länsmuseet Gävleborg: Vi har 60 000 kr i vår budget. Vår vänförening Gävle musei 

vänner bidrar varje år med ekonomiskt stöd ca 50 000 kr. Sedan har vi två mindre 

fonder som kan användas ibland. 
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Länsmuseernas ekonomiska förutsättningar för en aktiv insamling är alltså inte så goda. De 

fondmedel som finns är oftast donerade av privatpersoner och verkar ha donerats för en lång 

tid sedan. Några museers fondmedel sticker ut, Hallands konstmuseum har 2.000.000 kronor 

för inköp av konst. Flera museer uppger att de tidigare haft budgetmedel för inköp men inte 

längre har det. Detta är alltså en post som museerna sparat in på.  

Inköp till samlingarna verkar inte höra till vanligheterna på Sveriges länsmuseer, med 

undantag för konst, konst verkar aktivt inköpas av många länsmuseer. Endast ett museum ger 

exempel på tillfällen då medel används för inköp till kulturhistoriska samlingarna:  

Sörmlands museum: Vi har förmånen att ha en betydande fond (Martin Nilssons fond) 

som kan användas vid dyrare inköp. Det rör främst Konst och konsthantverk, men det 

är ganskaflytande. En representant från Nationalmuseum samt revisorer på SEB-

banken ska godkänna inköpen. Senast rörde det en samling främst kläder, men även 

möbler mm från en auktion (Biby Fideikommiss, ca 500 000 kr). Nyligen har man 

godkänt en stor summa för nedtagande av en unik 1700-talstapet, kinesisk, som ingår i 

samlingen, men måste flyttas. 

Sen har vi en summa avsatt i budget/år (10 000 kr) för smärre kostnader. 

4.2 Gallring i samlingar 

De flesta av länsmuseerna har vid något tillfälle gallrat i samlingarna. Den form av gallring 

som tillämpats är i de flesta fall passiv gallring. Föremål som är bortom räddning har alltså 

avförts från samlingarna. Några fåtal museer har aktivt gallrat i samlingarna eller håller just 

nu på att undersöka möjligheter till att gallra sina samlingar. Fem museer uppger att de inte 

gallrar registrerade föremål. 

Länsmuseet Gävleborg: Något enstaka föremål. Men vi har börjat titta på gallring och 

kommer att gallra framöver. Vi tittar nu på en strategi för det och jag kontaktar 

kollegor på andra museer för att höra vilka policys de har. Om de har någon? 

Norrbottens museum: Enstaka föremål. Rör sig om föremål som gått sönder och som vi 

redan har liknande i samlingen t ex porslin. 

Dalarnas museum: Registrerat material gallras ej.  
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Upplands museum gallrar inte i registrerat material. Gallring har aldrig diskuterats på museet 

utan de är restriktiva med sin insamling. Museet ser etiska problem med att gallra i 

samlingarna. Personer skänker föremål till museet för att de ska bevaras, då är det fel att 

slänga det. ”Är det inne så är det inne”. Upplands museum har alltså inte diskuterat frågan 

även om de kan konstatera att de börjar få ont om plats i vissa av deras magasin. Men museet 

skulle hellre sluta samla föremål än gallra i samlingarna. 188 

Västerbottens museum planerar ett gallringsprojekt framöver när de fått samlingen uppackad 

efter magasinsflytten de genomfört de senaste 5 åren. Museet har redan tidigare gallrat inför 

flytten men då rörde det sig om insamlat material som inte blivit registrerat i samlingen ännu. 

En gallringsprocess tar mycket resurser och därför har museet ännu inte börjat projektet.  

Främsta orsaken till att museet överväger att gallra är utrymmesbrist i magasinen och för att 

göra samlingen mer hanterbar.189 

Den passiva gallringen dominerar museernas gallring. Motiveringen för gallring har oftast 

varit att föremålen förstörts och inte längre kan användas eller kännas igen. Men ett par 

museer har gallrat av andra orsaker.  

Blekinge museum: I liten omfattning. Föremål i mycket dåligt skick, där vi har 

föremålet representerat i samling, då har vi avfört föremål i samband med 

inventeringar. Men fråga diskuteras på museet då och då att göra mer omfattande 

gallring ”förädling av samlingen”. 

Östergötlands museum: Utöver ovan svar kan jag understryka att många av de hittills 

gallrade föremålen aldrig varit registrerade, utan endast befunnits i magasin utan 

uppgifter om proveniens. Av ovan nämnda medicinhistoriska samling har 

uppskattningsvis ett 100-tal föremål destruerats. Ett 50-tal har sålts på offentlig 

auktion, där medlen återgick till den kvarvarande samlingens hävd. 

Kalmar läns museum: Tidigare endast enstaka föremål, nu på grund av flytt och 

inventeringar har det skett i något större omfattning, framför allt på för frikosting 

                                                 
188 Intervju Berit Schütz, Upplands museum. 
189 Intervju Nils Holstein, Västerbottens museum.  
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inflöde för senare genomgång, vilket görs nu, men också föremål som bedömts sakna 

relevans, varit i för dåligt skick eller skadliga för personalen att hantera. 

Örebro läns museum: En stor gallring skedde då landstingmuseet lades ner och 

föremålssamlingen flyttades till länsmuseets lokaler. Detta var i mitten av 1990-talet. 

Senaste gallringen var två trasiga konsverk 2013. 

Aktiv gallring verkar ha genomförts på några av länsmuseerna i samband med genomförda 

samlingssammanslagningar. En grupp föremål som verkar vara vanligt förekommande på 

museerna är oregistrerat material som inte ingår i någon samling men som hamnat på museet 

på något vis. Denna kategori verkar redan ha börjat bli föremål för många museers arbeten 

med att utveckla samlingarna. Ett annat tillfälle när gallring verkar genomföras av museerna 

är vid magasinsflyttar, vilket är naturligt. Museerna kanske inte har så bra koll på föremålen 

och deras skick om de inte är i användning på något vis, detta gör att museerna upptäcker 

föremål som är skadade eller på annat sätt bra kandidater för gallring när hela samlingarna 

kontrolleras, vid inventeringar och flyttar. 

De flesta museer verkar följa de riktlinjer som ICOM satt upp om de kommer till att gallra. På 

majoriteten av museerna är systemet att tjänstemän skriver ett gallringsärende som sedan 

slutgiltigt beslutas av museets eller stiftelsens styrelse. Men några av museerna tillåter att 

gallringsbeslut tas redan på tjänstemanna nivå.  

Västmanlands museum: En arbetsgrupp bestämmer gemensamt vad som får gallras. Ett 

föremål som ska gallras ska noga dokumenteras före gallring. En utredning ska göras 

för att säkerställa att föremålet inte tillför våra samlingar någon viktig kunskap. Vid 

gallring följer vi en gallringsordning där vi i första hand ska överlåta föremålet till 

annan institution eller återlämna skänkta föremål (gåvor får vi dock enbart gallra i 

undantagsfall). Därefter ska vi, om möjligt, överföra föremålet till rekvisitasamlingen. 

Därnäst står i vår policy att vi kan sälja föremålet. (Denna punkt finns med enbart för 

att den finns med i ICOM:s riktlinjer för gallring. Vi har dock aldrig sålt ett 

museiföremål och har aldrig diskuterat det heller). I sista hand ska föremålet 

destrueras. I samtliga fall tar vi bort inventarienumret från föremålet. Varje 

gallringsärende ska till sist diarieföras och arkiveras. 
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Hallands konstmuseum: De som är ansvariga för olika delar av samlingen har 

gallringsmöten. Gallring meddelas till stiftelsen. 

Västerbottens museum: Undersökning och dokumentation av objektet, beredning i 

förvärvs- och gallringsgruppen som beslutar om icke accederade föremål. Beslut om 

accederade föremål fattas av styrelsen för Stiftelsen Västerbottens museums samlingar. 

Eftersom gallring inte är vanligt förekommande är det naturligt att inte alla museer har en 

uppbyggd organisation för det. I och med att de flesta museerna bara gallrar passivt är det, 

antagligen, inte heller mycket att tala om när väl ett föremål är aktuellt för gallring. Jag ser det 

som bra att avståndet mellan föremålet och den som beslutar om gallring inte verkar vara allt 

för långt. Det är intressant att vissa museer tycker att det räcker med att gallringar meddelas 

till huvudmännen för samlingen medan andra museer kräver styrelsebeslut för att gallring ens 

ska genomföras.  

De flesta museer håller just nu på med att ta fram ledande dokument för gallring i 

samlingarna. De flesta länsmuseer har alltså ännu inte någon gallringspolicy alternativt har de 

äldre dokument som inte längre ses som användbara. Det museerna säger att styr gallrandet 

uppges bland annat vara platsbrist, föremålets skick, dubletter och föremål utan proviniens 

och dokumentation. Några museer uppger att de inte alls gallrar registrerat material.  

Blekinge museum: Än så länge är det föremål som inte motiverar en dyrbar 

konservering. 

Bohusläns museum: Om föremålen är stora och saknar dokumentation – detta då pga 

platsbrist. 

Kulturen: Det finns ett utkast till regional Förvaltningsplan med gallringspolicy där 

principer i enlighet med ICOM:s yrkesetiska regler kommer att slås fast. 

Västergötlands museum: ”Bortom räddning” 

Upplands museum: Vår grundprincip är att vi inte gallrar i våra befintliga samlingar. 

Gallring (om man du vill använda det begreppet) sker i så fall vid källan, dvs. att vi 

tackar nej till gåvoerbjudanden. 
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Upplands museet skiljer sig från de andra museerna eftersom man där varken har en 

insamlings eller gallringspolicy. Man har inte heller för avsikt att arbeta fram likande 

dokument. För insamlingen finns det en grupp som beslutar och gallring är inte aktuellt.190 

Gallring är som vi sett inte något som förekommit i enorma mängder vid de svenska 

länsmuseerna. Men det har ändock förekommit. Vad har då hänt med föremålen? Det absolut 

vanligaste svaret som museerna uppgivit är destruktion. Gallrade föremål har destruerats. Ett 

par museer har valt att sälja gallrade föremål, vilket är ganska intressant tycker jag. Det verkar 

inte ha förekommit stort utbyte mellan institutioner, utan oftast har föremål överförts mellan 

ägare snarare än museala institutioner. Vid ett tillfälle har samlingar överlåtits i samband med 

att ett friluftsmuseum bytt huvudman, men det rörde då föremål som redan var på 

friluftsmuseet. Det verkar ganska vanligt för länsmuseerna att erbjuda utgallrade föremål till 

hembygdsföreningarna. Blekinge museum har ett intressant tillvägagångssätt som används vid 

gallring av träbåtar: 

Blekinge museum: Inventarienumret tas bort på mindre föremål som sedan slängs 

bland brännbart. Vi har gallrat några träbåtar och de läggs på en ”båtkyrkogård” i 

skogen. Inventarienumret får stå kvar, så får vi ett samtal om båten kan vi hänvisa till 

gallringsdokumentet. 

Länsmuseet Gävleborg: Några är kasserade/destruerade. Några kommer att skänkas till 

andra museer. För ca fem år sedan sålde vi en fransk målning från 1920-talet som 

museet fått i gåva på 1930-talet utan något förbehåll. Då vi endast förvärvar svensk 

konst (konst av konstnärer som är aktiva i Sverige) tog vår styrelse detta beslut. Detta 

följer ICOMs regler så intäkten från försäljningen nu går oavkortat till nya förvärv till 

konstsamlingen. 

Sörmlands museum: Beror på tillstånd. Riktigt skadade föremål kastas efter 

fotografering (vi ser till att accessionsnummer avlägsnas). Vid enstaka tillfällen kan 

man tänka sig att erbjuda hembygdsföreningar eller lokala museer. Hittills har vi inte 

intentionen att sälja föremål, det kan öppna för icke önskade resultat. 

                                                 
190 Intervju med Berit Schütz, Upplands museum. 
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Flera museer uppger att föremål gallrat på grund av att det är bortom räddning. Nordiska 

konservator föreningen gjorde en enkätundersökning 2013 med länsmuseerna om hur 

tillgången på konservatorstjänster. Jag kommer att redogöra siffrorna i procent och antalet 

museer inom parentes. Bland annat frågades hur många årsarbeten som utfördes av 

konservatorer på museerna, 20 % (5) uppgav inget årsarbete alls och 28 % (7) mindre än ett 

årsarbete 16 % (4) uppgav ett årsarbete. Nästan hälften av länsmuseerna har alltså ingen 

heltidstjänst för en konservator. 32 % (8) av länsmuseerna har ingen konservator anställd. 

29,4 % (5) uppgav att de idag hade mindre tillgång till konservator än de hade för 5 år sedan. 

77,3 % (17) museer uppger att de anlitar konservator eller specialist vid behov. 56 % av (14) 

muserna tror att konserveringsbehover kommer att öka i framtiden. Samtliga museer medger 

att det som hindrar dem från att ge konservering en högre prioritering är ekonomin.191    

Lars Holstein konstaterar att man i samband med magasinsflytten upptäckte att det fanns ett 

stort konserveringsbehov i samlingen. Västerbottens museum har inte haft en konservator 

anställd sedan 1964 och han menar att det märks.192  

Denna brist på konservering kan vara en av orsakerna till att det förekommer passiv gallring 

på museer. Olyckor kommer alltid att ske och föremål, speciellt glas och porslin kan lätt gå 

sönder vid vanlig hantering. Men jag tror att den låga prioriteringen som konservering har på 

museerna är en bidragande orsak till deras nuvarande skick. Nu kan vi dra paraleller till 

Hudsons lag, om en samling är för stor leder det till undermålig föremålsvård.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gallring inte är vanligt förekommande men de flesta 

museer har ställts inför åtminstone det jag kallar passiv gallring, alltså att föremål blivit i så 

dåligt skick att de inte längre kan räddas. Men det verkar samtidigt som att en förändring är på 

gång. Det är trotts allt bara fem av museerna som inte gallrar registrerat material. De andra 

museerna är än så länge restriktiva med gallarnde, men de verkar som att majoriteten av 

museerna åtminstone är öppna för tanken. Det jag märkt är att gallring är en fråga i tiden. 

Flera av museerna uppger att de planerar eller funderar över att gallra inom en relativt snar 

framtid.  

                                                 
191 Nordiska konservatorförbunders enkät till länsmuseer rapport. 
192 Intervju Lars Holstein, Västerbottens museum. 
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Det märks också att roten till samlingsproblematiken är ekonomin. Museerna har inte längre 

råd att låta samlingarna växa så som de gjorde tidigare. Personalbrist gör aktiv insamling svår, 

eftersom den är resurskrävande. Magasinutrymmesbrist försvårar insamling av endel föremål 

och många museer har relativt nya magasinutrymmen. Det gör det otroligt att de kommer få 

nya och större utrymmen inom en snar framtid. Men då är det ju intressant att de inte har mer 

utrymme, när magasinen är relativt nya. Om ett nytt magasin planeras bör det väl göras stort 

nog för att klara framtida insamling? 

Upplands museum fick nytt magasin för ca 15 år sedan och då medger de att man planerade in 

extra utrymme för att kunna fortsätta sin insamling. Men nu börjar utrymmet vara slut i 

magasinen och några planer för utvidgning finns inte. Det är i första hand ekonomin som 

stoppar detta då det finns lokaler att hyra in sig i.193 

Ett tredje sätt som ekonomin påverkar länsmuseernas samlingar är bristen på konservering, 

både i rent arbete och personal med rätt kunskap. Många museer hyr in konservring vid behov 

om de inte har egna konservatorer och ofta även då, då olika material kräver olika 

specialkompetenser vid konservering.  

Att utveckla länsmuseernas samlingar så som tidigare genom större magasin, mer föremål och 

personal verkar inte som en trolig väg i dagsläget. Någon annan lösning måste alltså sökas.  

 

  

                                                 
193 Intervju med Berit Schütz, Upplands museum. 
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5. Slutdiskussion och analys 

Varför samlar och har museerna samlat på det sätt de gör och hur kommer detta att påverkar 

museerna i framtiden? 

Varför museerna samlar föremål har varierat under museernas existens. Från början var 

objektet kunskapen i fysisk form, att bevara föremål var att bevara kunskapen. Sedan 

samlades serier av föremål och dessa ordnades och kategoriserades. Svenska museerna har sin 

grund i fornminnesföreningarna som egentligen inte skapades för att samla föremål utan för 

att kartlägga och bevara fornminnen. Samlandet uppstod från början för att rädda fornfynd 

och göra dem tillgängliga.  

Helen Lindströms sammanställning över insamlingen av musikinstrument tror jag att kan 

appliceras väl på andra föremål också. Den visar tydligt att museernas insamling tar fart 

ordentligt vid sekelskiftet 1900. Det var även då som hembygdsföreningarna uppstod. 

Hembygdsföreningarna var mer folkrörelse än fornminnesföreningarna varit vilket kan ligga 

bakom varför insamlandet tog fart när museet blev mer folkligt.  

Samlandet når sin kulmen under 1920-30-talet börjar sedan sjunka för att plana ut under 

1950-70-talen, det förvånar inte att samlandet minskade samtidigt som museerna fick i 

uppdrag av samhället att omrikta verksamheten från samlande och bevarande till att vara mer 

publikt inriktad. Denna nya filosofi om besökarnas vikt för museets framgång hänger kvar än 

idag och ligger troligtvis till grund för samlandets minskande under det sena 1900-talet. Även 

om museernas tillgångar steg under 1970-talet förändrades konjunkturen och de ekonomiska 

förutsättningarna under 1980-talet och 1990-talet var inte bättre.  

Simon Knell konstaterar att det kostar att ha föremål, även om insamling kan göras i princip 

kostnadsfritt genom emottagande av gåvor kommer i slutändan föremål att kosta lika mycket 

att ta hand om oberoende om de var gratis eller om de kostade något. Jag förstår att 

samlingsavdelningen blivit ett ställe där det varit enkelt att spara eller låta bli att investera. 

Den nya publika inriktningen gör att samlingsavdelningen är nerprioriterad.   

Museet har alltid varit underfinansierat konstaterar Knell. Detta är den springande punkten när 

det kommer till insamling. Det som påverkar insamlingen allra mest är museets tillgång till 

resurser både i personal och utrymme. De flesta länsmuseerna har relativt nya magasin men 
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har trotts detta inte massivs av ledigt utrymme. Personalbrist är en annan orsak. Museets 

personal har fullt upp med den dagliga verksamheten, det inte finns tid till andra projekt. Att 

då bara passivt ta emot gåvoerbjudanden och sedan välja om man tar emot eller inte är ett 

enkelt och för museet bekvämt sätt att samla föremål. Det är åtminstone resurssnålt. 

Jag tror dock att detta kan vara problematiskt. Museerna gallrar vid källan och tackar nej till 

de flesta föremål som erbjuds. Men då måste man även se på var museerna erbjuds av 

allmänheten. Berit Schütz konstaterar att det fortfarande finns en tro hos allmänheten om att 

museet bara är intresserade om det är gammalt och fint. Hur ska denna uppfattning ändras? 

Det skulle göra diversifiering av insamlingen lättare om museerna hade ett mer diversivt 

utbud av gåvoerbjudanden, om allt museerna erbjuds är samma gamla skåpmat, vad ska de 

göra då? Jo, tacka nej. 

Jag tror också att det finns en viss skepsis mot insamlandet hos de som styr. Jag tror att 

föremålsinsamling många gånger ses som ineffektivt och dyrt jämfört med andra former av 

dokumentering. Barbro Bursell visade hur antalet föremål som insamlades under 1990-talet 

under SAMDOK var väldigt litet. Föremålsinsamlingen är inte heller imponerande idag på 

länsmuseerna. I insamlingen som bedrivs idag dominerar kläder och andra textilier. Det är 

intressant tycker jag. Textilier är inte precis underhållsfria föremål. Samtidigt kan insamlingen 

av textil kanske hänga samman med att människor är mer benägna att skänka dessa till 

museerna? Gamla kläder brukar generellt inte vara ekonomiskt värdefulla, men de bär istället 

desto mer minnen och känslomässiga band. 

Hur kommer då denna resursbrist och förargliga tro hos allmänheten att påverka museerna 

framöver? Som flera konstaterat måste ett museum samla för att hållas relevant. Museerna 

kommer framöver att måsta bli än mer restriktiva om de inte får mer magasinsutrymmen att 

fylla upp. Eller så måste man på allvar börja undersöka andra alternativ. Gallring ligger nära 

till hands för mig, men kanske finns det andra alternativ? Kan Smeds förslag om att låta 

besökare hantera föremålen vara en väg? Föremål som hanteras slits och detta kunde ju bli en 

form av naturlig gallring. Samtidigt kan vi se bristen på konserveringstjänster som leder till 

sämre samlingshälsa. Kanske kommer samlingsproblematiken att lösas genom passivitet? Om 

föremålen inte vårdas kommer de förr eller senare att vara utom räddning, och den formen av 
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gallring har ju de flesta länsmuseer redan testat? Nej, jag raljerar. Det är ingen bra lösning och 

inte heller trolig.  

Samlingarna måste utvecklas och användas för att leva. Jag tror faktiskt att det är det främsta 

sättet museerna kan arbeta med att utveckla sina samlingar, använda dem mer. Om bara 

enstaka procenter av föremål är i användning, då känns det åtminstone för mig som att 

samlingen kanske är onödigt stor jämfört med behovet. 

Jag tror att alla museer och deras samlingar skulle må verkligt gott av ett välgenomfört 

gallringsprojekt. Jag har inga siffror eller egentliga grunder för mitt antagande. Men det 

verkar finnas flera som har samma åsikt som jag. Gallringsfrågan ligger i tiden, vid min 

undersökning fick jag veta att flera länsmuseer planerar eller funderar på att genomföra 

gallringar av samlingar.  

Det faktum att många museer inte har gjort några totalinventeringar på lång tid är också något 

jag finner svårbegripligt. Inte på det sätt att jag inte förstår varför det är så, än en gång visar 

sig resursbristen. Utan för att jag faktiskt undrar hur museer tänker sig använda sin samling på 

ett effektivt sätt utan att veta exakt vad som ingår i den? Dataregister må ge svar om man 

söker i dem, men de kan snabbt bli inaktuella eller ha felaktiga uppgifter i sig om det inte 

sköts minituöst.  

Vilka metoder använder museerna för att utveckla samlingarna? 

Museerna måste samla för att hållas vid liv. Hur bör då museerna ändra sin insamling? Det 

som flera teoretiker påpekade var vikten vid att inte stirra sig blind på föremålsinsamlingen på 

museerna. Den bästa formen av insamling är den när museet samlar in flera former av data, 

både föremål, bilder och intervjuer som några exempel. Men, slår det mig, det har ju redan 

museerna i Sverige gjort? Har de svenska museerna redan uppnått det optimala samlandet? 

Nej, här har det blivit åt det andra hållet. Föremålsinsamlingen håller helt på att avstanna. 

Museerna samlar passivt genom gåvor, men hur ska då dessa föremål få den kontext som är 

optimal? Även om givarna kan ge god bakgrund till ett föremål kommer man inte ifrån att ett 

föremål bäst blir insamlat om museet är aktivt i insamlandet.  

Gallring har länge varit och är ännu ett känsligt ämne för museerna. Jag förstår varför. 

Museernas är till för att ge service till allmänheten. Museerna får sina gåvor av dem och deras 
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existensberättigande ligger i att förmedla historien till dem. Ett dåligt genomfört 

gallringsarbete skulle vara förödande för allmänhetens förtroende för institutionerna. Men jag 

tror att om museerna är öppna och ärliga med sin publik tror jag att den stora massan 

åtminstone skulle acceptera att samlingarna förädlades. Det kommer alltid att finnas de som är 

emot gallring.  

En aspekt som jag tror är viktig att ta upp när det gäller gallring är att det kan vara svårt för en 

museitjänsteman att vara helt rationell när det gäller den egna samlingen. Man känner ett 

förpliktigande till sina tidigare kollegor som samlat in föremålen och även till givarna. Om 

museet fått en gåva för att den skall bevaras är det ju fel att bryta mot det löftet. Jag förstår 

den inställningen, absolut. Men jag tror att det är nödvändigt för museerna att frånse banden 

till föremålen och bara se dem som just föremål. Om föremålet erbjöds museet idag, hade det 

då accepterats? Om inte, kan man fråga sig vad föremålet har i samlingen att göra. Jag tror 

absolut att framtiden ligger i att göra det lättare för föremål att både komma och och ut ur 

samlingar. 

Museerna har sedan gammalt ambitionen att bevara sina föremål för evigt. Knell konstaterat 

att detta är både omöjligt och opraktiskt. Alla föremål har ett livsspann och kommer förr eller 

senare att brytas ner. Nedbrytningen kan fördröjas genom vård och omsorg, men utan att gå 

till extrema längder som att placera föremålen i en syrefri miljö är det omöjligt att helt stoppa 

föremålens nedbrytande. Då lyfts argumentet för att vi borde se till att använda föremålet 

medans det finns. Samtidigt som detta kommer att påskynda nedbrytandet. Men frågan är 

fortsättningsvis, vad ska museerna med alla sina föremål till, om bara i genomsnitt 10 % 

faktiskt används? 

Det enda sätt jag kan se som museerna faktiskt på senare tid har utvecklat samlingarna på är 

tillgängliggörandet. Samlingar digitaliseras och läggs ut på nätet där de är tillgängliga från 

hela världen och för vem som helst. Dessutom har många museer börjat hålla öppna arkiv 

som man kan besöka. Denna form av utveckling är positiv, men jag får samtidigt en känsla av 

att det kan vara en början av en musealisering av samlingen. Det är bra att allmänheten får 

mer tillgång till samlingarna. Men samtidigt kan jag inte hjälpa att fråga vad får besökarna ut 

av att besöka öppna magasin? Om det är uppskattat, borde då inte detta kanske införas i 

utställningar? 
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Jag har en teori om att man kan utläsa någots värde utifrån rumslig placering. Om något anses 

viktigt finns det nära till hands och är det mindre viktigt kan det istället förvaras mindre 

tillgängligt. Jag tycker man kan se ett sådant mönster när det gäller museisamlingar. I början 

var museerna som Sola visat bara samlingar man kunde besöka, samlingen var viktigast och 

upptog hela rummet. När vi kommit in i 1900-talet börjar man värdera samlingar.  

Sigurd Curman delade upp samlingar i skådesamlingar, studiesamlingar och 

magasinssamlingar. Skådesamlingarna hade högst status och fick de bästa utrymmena i 

museibyggnaden, studiesamlingarna var mindre värderade, men tillräckligt värdefulla för att 

vara lätt tillgängliga för besökare. Magasinssamlingarna hade lägst status och förpassades till 

byggnadens periferi och otillgänglighet på vindar och i källare. Idag har många museer 

externa magasin som ligger långt bort från huvudbyggnaden. Västerbottens museum ligger i 

Umeå, deras magasin är i Hörnefors. Naturligtvis är det billigare att förlägga magasin i 

områden med billigare hyra, men jag tycker man ska akta sig för det också. Om samlingarna 

är för långt borta kan de lättare försummas. ”Out of sight means out of mind”. Det du inte ser 

tänker du inte på. Samtidigt ser jag att detta, fjärrmagasin, var en åtgärd som 

rekommenderades i gallringsbetänkandena som skrevs på 1980-talet istället för att genomföra 

gallring i samlingarna. Nu har alltså museerna redan gjort detta. Och nu börjar museerna 

undersöka möjligheterna till att genomföra gallringsprojekt.  

Sola menar att samlingarna är en form av cancer som suger näring ur museet och jag kan till 

viss del hålla med honom. Att vårda föremål är dyrt och det är inte konstigt att det finns ett så 

stort konserveringsbehov i länsmuseernas samlingar. Länge har samlingsvården varit 

undermålig. Inte av illvilja utan för att samlingarna inte längre är hanterbara, resurserna räcker 

inte till. Detta beror på att museerna fokuserar mycket arbete på att bygga utställningar och på 

det viset locka fler besökare till museerna. Den utåtriktade verksamheten har varit den 

centrala delen i museernas arbete sedan den nya kulturpolitiken genomdrevs under 1960 och 

1970-talen.   

Kommer samlingar fortfarande vara en vital del av museernas uppgift eller kommer de att 

avvecklas så som otidsenliga? 

Så länge vi har museer så kommer vi att ha museisamlingar. Pearce konstaterar att människor 

lättast uppfattar autenticitet genom föremål och att föremålen kan agera som ett band till 
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dåtiden genom att de var där då det hände. Men samtidigt konstaterar flera att det enda som 

skiljer ett museiföremål från andra föremål är att de är en del av museisamlingarna. Jag tror 

det är en viktig del av framtiden för museisamlingarna. Att museibranschen förstår att 

museisamlingar inte är fasta statiska enheter utan att de kan förändras och bör förändras. 

Hadfield menar att museer måste få växa och ser gallring som ett sätt att låta detta vara 

möjligt. Själv ser jag det som att museerna måste klara av att leva, länsmuseerna är nog 

tillräckligt stora som det är idag, det som behövs är möjlightvis att minska ner på bördan en 

aning.  

Smeds konstaterar att vi lever i ett försvinnandets kultur, där inget får försvinna. Detta kanske 

stämmer, åtminstone om det som kommit in i museisamlingarna. Problemet uppstår idag då 

när museerna inte längre samlar i någon större utsträckning. Kommer museerna om 100 år 

titta i sina magasin och tro att vi levde som 1800-tals bönder? Om inget senare bevarats 

kommer de att fråga sig varför. Jag tycker själv vi lever i en tid med dåligt självförtroende. 

Samtidigt som forntiden ska aktas och bevaras så låter vi nutiden rensas ut i snabbare och 

snabbare takt med moden och nycker. Det gemensamma minnet, museet, är fullt och vi 

förlitar oss på digitalt bevarande. Kunde vi säga att vi lever i den postfysiska tidsåldern? 

Fysisk interaktion med världen håller på att förtvina. Allt ses på skärmar. Men jag tror att 

människorna alltid kommer att vara fascinerade av de fysiska föremålen. Men Smeds 

frågeställning bör absolut funderas över, kommer framtiden att vara intresserad av våra 

föremål? 

Jag tror starkt att museiföremål alltid kommer att ha en uppgift att fylla. Mycket kan 

förmedlas med andra medier än föremål, men som Pearce säger, autenticitet kan vi bara 

uppleva genom föremål. Men jag tror att museisamlingarna kommer att förändras. Jag tror att 

museisamlingarna kommer att minska i storlek och att vi kommer att se andra typer av 

föremål i samlingarna. I framtiden tror jag att den fysiska dimensionen med utbyte mellan 

människa och föremål kommer bli viktigare på museerna. Jag tror att museerna kommer att 

tvingas till mer rationell samlingsförvaltning och det kommer leda till att delar av samlingarna 

kommer att avyttras. De enorma föremålssamlingar som museerna har idag är egentligen 

otidsenliga redan idag, de var de till viss del redan för ett halvsekel sedan. 
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Jag tror att ett sätt för att ta sig an museisamlingarna är att faktiskt återgå till Curmans 

indelning, men med modifikation. Skådesamlingar skulle vara de föremål som är för känsliga 

för att vidröras eller så betydande att de ska bevaras så länge det går. Föremålen skulle vara 

utställda på liknande sätt som idag bakom glas. Studiesamlingar skulle finnas tillgängliga i 

museerna och man skulle få vidröra och använda föremålen. Den fysiska kontakten tror jag 

kommer vara nyckeln i att behålla samlingarnas relevans i framtiden. Tredje samlingen 

magasinssamlingen skulle kunna avskaffas och istället ses som lager eller möjligtvis föremål 

som är inne på service. Om föremålen hanteras kommer de behöva mer omvårdnad. 

Kanske kommer det en dag finnas ett museum över museiverksamhet? Kanske är första steget 

till detta att vi nu börjat tillåta allmänna besök i samlingarna? Den massiva föremålssamlingen 

är redan idag föråldrad och jag tror faktiskt att vi kommer att få se delar av museisamlingarna 

avvecklas framöver. Att bevara den stora massan föremål på varje museum är inte hållbart om 

inte annat kommer det en dag när pengarna är slut. Den punkten är också redan nådd 

egentligen. Museerna har inte råd att anställa den mängd konservatorer de skulle behöva. 

Museerna har absolut en plats i framtiden och med förändrade samlingar och 

samlingspraktiker kommer även museisamlingen ha en plats att fylla. 
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Sammanfattning 

”En samling som inte får nya tillskott är egentligen död” sade Freud och det är många som är 

beredda att hålla med honom i museivärlden. De svenska länsmuseerna sitter på enorma 

samlingar av föremål insamlade under de senaste 150 åren. Sätten att samla och vad som 

intresserar har förändrats under tiden, även mängden föremål som insamlas. Många 

länsmuseer samlar idag väldigt lite föremål av olika orsaker. 

Syftet med min uppsats är att skapa en sammanhängande bild av hur svenska länsmuseer 

utvecklar sina samlingar; hur de samlar föremål samt hur och om länsmuseerna har gallrat i 

sina samlingar. Jag vill även undersöka vad som påverkar museernas insamling och hur den 

förändrats över tid. Museerna är generellt insamlande institutioner som samlar föremål, om 

museer slutar samla föremål förändras deras identitet.  

Jag undersöker mitt ämne utgående från dessa tre frågeställningar: 

- Varför samlar och har museerna samlat på det sätt de gör och hur kommer detta att 

påverkar museerna i framtiden?  

- Vilka metoder använder museerna för att utveckla samlingarna?  

- Kommer samlingar fortfarande vara en vital del av museernas uppgift eller kommer de 

att avvecklas så som otidsenliga? 

Min studie har jag gjort genom att skicka ut en enkätundersökning till 24 länsmuseer i 

Sverige. Jag valde att inte skicka min enkät till Stockholms läns museum eftersom detta 

museum inte har någon föremålssamling. Enkäten bestod av 15 frågor indelade i tre ämnen 

om fem frågor vardera. Ämnena var; Generella frågor om samlingen, Frågor om insamling 

och Frågor om gallring.  

Förutom detta har jag även gjort två djupintervjuer med Berit Schütz vid Upplands museum 

och Lars Holstein vid Västerbottens museum.  

Jag redogör i min uppsats om olika teorier om museiföremål, insamling och gallring av 

museisamlingar. Mina huvudteoretiker är Susan M. Pearce, Simon J. Knell och Kerstin 

Smeds. Pearce och Knell är båda brittiska museologer som är och har varit verksamma vid 

universitet i Leicester. Smeds är professor i museologi vid Umeå universitet. 
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Jag redogör för länsmuseernas historia främst genom Kerstin Arcadius och Olle Näsman. 

Länsmuseernas utveckling tog sin början i mitten av 1800-talet då fornminnesföreningar 

började bildas i Sverige, vid sekelskiftet 1900 fanns redan många museer och fler grundades. 

Länsmuseerna kom att förrändras mycket under senare halvan av 1900-talet i och med att 

museiområdet politiserades och museerna fick under 1960-70-talet uttalade order om att 

förändra sin verksamhet och fokusera mindre på samlande och mer på publikverksamhet. 

De flesta länsmuseer har idag samlingar med många tusen föremål. Exakt antal varierar starkt 

mellan museerna. Men trotts denna stora tillgång används bara en liten del av föremålen. 

Många museer använder bara någon procent av sina samlingar. Detta är en fråga museerna 

arbetar med, museerna försöker att göra samlingarna mer tillgängliga genom att digitalisera 

samt genom att börja med att hålla öppna magasin dit besökare är välkomna. 

Dagens länsmuseer samlar idag oftast passivt. Om aktiv insamling förekommer görs det som 

projekt. Passiv insamling innebär att museerna tar emot gåvor från allmänheten utan att själva 

på något sätt eftersöka dem. Museernas insamling begränsas främst på grund av resursbrist, 

dels i personal men främst i utrymme.  

Gallring har förekommit på länsmuseerna. De flesta museerna erkänner att de genomför 

passiv gallring. Detta innebär att föremål avförs från samlingen då de av någon orsak 

förstörts. Några få museer har även gallrat av andra orsaker och det har t.ex. varit i samband 

med samlingssammanslagningar. Några museer uppger att de inte gallrar registrerat material 

alls. De flesta utgallrade föremål har erbjudits en annan part eller desruerats. Men i några fall 

har föremålen sålts på den öppna markanden. 

Det som påverkar museernas samlingsutveckling är på olika sätt ekonomi. Att samla aktivt är 

konstnadskrävande och att vårda föremål lika så. Magainsutrymmen är inte oändliga och förr 

eller senare blir de fulla. Gallring som kunde vara ett svar på utrymmesbristen är ännu inget 

accepterat arbetssätt på länsmuseerna. Men hur kan de annars utveckla samlingarna? 
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Bilaga I – Enkät 

 

Enkätundersökning bland svenska länsmuseer 

Hej! Tack för att ni tar er tid att fylla i min undersökning om era samlingar. Svarstiden är 

beräknad till 15-25 minuter. Om möjligt ber jag er svara på enkäten senast fredagen den 13 

mars. Jag hoppas även att ni kunde skicka eventuella styrdokument som berör era samlingar, 

insamling och gallring av föremål till min e-post tillsammans med era svar. 

Generella frågor om samlingen: 

1. Hur många föremål har ni registrerade? 

2. När började ert museum registrera föremål?  

3. Finns det perioder då insamlingen av föremål varit större eller mindre? 

4. När gjorde ni senast en inventering av er samling? 

5. Vad består er samling av? Finns det tidsperioder, områden eller ämnen som är över- 

eller underrepresenterade? 

Frågor om insamling: 

6. Samlar ert museum in föremål?  

7. Om ja, hur samlar ert museum föremål? T.ex. Aktivt genom insamling eller passivt 

genom mottagande av donationer.  

8. Ungefär hur många föremål har ni i genomsnitt samlat in per år de senaste 10 åren? 

9. Hur väljer ni föremål till er samling? 

10. Har ni avsatta budgetmedel för insamling av föremål? 

Frågor om gallring: 

11. Har ert museum gallrat i samlingen? 

12. Om ja, när, hur ofta och hur många föremål har gallrats? 

13. Hur går en gallringsprocess till på ert museum? 

14. Vilka principer styr gallring på ert museum? 

15. Vad har hänt med föremålen ni gallrat från samlingen? 

 


