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Sörmlands museum. Foto: Gabriella Ericson.

Sörmlands museums Berättande magasin. Foto: Gabriella Ericson.
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Introduktion

Samlingsforum hölls i år för tionde gången. Värd för årets konferens 
var Sörmlands museum som visade upp sin nya museibyggnad, sina 
berättande magasin och sitt nyskapande sätt att arbeta med samling-
arna. 

Samlingsforum är en årlig mötesplats för alla som arbetar med 
samlingar. Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet i sam-
arbete med museer runt om i landet. 2010 hölls den första konferen-
sen i Visby och då presenterade Karin Lindvall, chef för Sörmlands 
museum, planerna och visionen för ett nytt museum i Nyköping. 
Därför var det extra roligt att i år få fira Samlingsforums 10-årsjubi-
leum i det nu färdigställda museet.

Temat för årets konferens var ”Aktiva samlingar: betydelser, berät-
telser och bruk”. Hur kan museisamlingar bli synligare, mer tillgäng-
liga och framför allt mer användbara och använda i olika samman-
hang? Hur kan samlingarnas berättelser än tydligare få träda fram? 
Hur kan samlingarna inspirera till vidare reflektion, förståelse, nya 
perspektiv och fungera som utgångspunkt för nyskapande? Och vil-
ken betydelse har de fysiska samlingarna i den digitala tidsåldern?

I det inledande föredraget berättade Karin Lindvall och Peter 
Ostritsch, samlingschef på Sörmlands museum, att en viktig del i 
museets arbete med samlingarna är att alla på museet är engagerade i 
samlingsarbetet och bidrar med sin kompetens. För Samlingsforum-
deltagarna blev detta engagemang tydligt i det varma mottagande vi 
fick från hela personalen.

I samband med årets Samlingsforum delade även Nordiska konser-
vatorförbundet Sverige ut priset Bevare mig väl – Årets kulturvårdsgär-
ning 2019 http://www.nkf-s.se/bevare-mig-vaumll.html. Priset gick 
till entomolog Monika Åkerlund som i många år arbetat med att 
sprida kunskap om skadegörande insekter och om hur man bekämpar 
dessa. Ur juryns motivering kan man läsa: ”Som en av grundarna till 
nätverket PRE-MAL och författare till standardverk om skadedjur, 
skadedjursbekämpning och hälsorisker har Monika, som få andra, 
höjt kunskapsnivån och medvetenheten hos en hel yrkeskår. Med sin 
hängivenhet och förmåga att förmedla sitt budskap har Monika san-
nolikt räddat föremålssamlingar runtom i Sverige från att ha tagit 
skada av oönskade småkryp.”

Denna rapport innehåller artiklar sammanställda av medarbetare 
på Riksantikvarieämbetet, samt länkar till webbplatser och doku-
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ment som togs upp av föreläsarna på konferensen. Längst bak finns 
även en sammanställning av ett urval av litteratur och länkar som 
relaterar till årets tema.

Samlingsforum arrangerades i år av Riksantikvarieämbetet i sam-
arbete med Sörmlands museum och Sveriges Museer. 

Talare: Karin Lindvall & Peter Ostritsch, Sörmlands museum

Sörmlands museum om Berättande 
magasin och samlingar

För att samlingarna ska bli använda behöver vi göra 
dem tillgängliga, synliga och tolkningsbara. Vi behöver 
ge människor många olika vägar in i samlingarna.

Karin Lindvall, museichef och Peter Ostritsch, chef för samlingarna 
på Sörmlands museum, öppnade årets konferens med att berätta om 
hur de arbetar med samlingarna. 

– Vår verksamhet bygger på att vi har människan och berättel-
sen i centrum, säger Karin Lindvall. Det är kärnan i våra berättande 
magasin. Tillgänglighet är viktigt, men att samlingarna är tillgäng-
liga räcker inte för att de ska bli använda, menar Karin Lindvall. En 
lika viktig del i arbetet med samlingarna är att de kontinuerligt är 
under analys. Vad betyder de, vilken är deras kontext och vad berät-

Peter Ostritsch & Karin Lindvall. Foto: Alissa Anderson.
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tar de? Om man tar sig tid så kan man upptäcka att det finns mer 
information och kontext kring ett föremål än vad man sett vid första 
anblicken, till exempel i arkiven. 

– När man väl fått upp ögonen för att tänka öppet kring kontexten 
får man också syn på nya saker, säger Peter Ostritsch.

Sörmlands museum har lämnat det traditionella sättet att ordna 
och visa samlingar efter föremålskategorier och material. Man struk-
turerar istället samlingen efter sociala sammanhang. Det kan vara en 
person, en gård, en familj eller en arbetsplats. Detta för att fokusera 
på berättelsen om människorna.

En annan sida av att arbeta med och göra nya analyser av samling-
arna är att man upptäcker vad man inte har. Vilka människor eller 
sammanhang är inte representerade? För att samlingarna ska vara 
relevanta är det viktigt att fortsätta samla in nytt material, menar 
Karin Lindvall. På Sörmlands museum har man också märkt att 
öppna samlingar kan inspirera människor till att dela med sig och 
bidra till samlingen med sin egen historia. 

Karin Lindvall menar att det idag finns två stora hot mot samling-
arna, varav det största är – ointresse. Museerna, inte minst de regio-
nala, dras med ekonomiska svårigheter. För att offentliga medel ska 
avsättas till förvaltning av museisamlingar behöver människor förstå 
varför vi ska lägga pengar på att bevara samlingarna.

Ett annat hot är enligt Karin Lindvall de populistiska och natio-
nalistiska strömningar som blivit framträdande i samhället där man i 
många fall vill skriva en enda historia och där man på så vis minskar 
utrymmet för historieberättande. 

Öppna, användbara och relevanta samlingar är ett sätt att motarbeta 
båda dessa hot, menar Karin Lindvall. Vi behöver se till att våra 
samlingar är mångröstade och öppna. 

– God samlingsförvaltning och jättestor öppenhet går ihop.
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Talare: Klas Grinell, Göteborgs universitet

Föremål för klimatförändring:  
antropocena frågor

Kulturarvet är en rik källa till inspiration för icke-fos-
silberoende sätt att leva. Vad kan vi lära av det?

Klas Grinell från Göteborgs universitet bidrog med ett nytt perspek-
tiv på samlingarna genom att fästa blicken på hur all mänsklig kul-
tur formats i samspel med klimat och miljö. Flera forskare talar nu 
om att vi lever i ”människans tidsålder” – antropocen. Antropocen 
kännetecknas av att människan så fundamentalt påverkat jordens 
ekosystem och klimat att distinktionen mellan natur och kultur inte 
längre är funktionell. Människan har skapat ett geologiskt beständigt 
lager.

Alltmer forskning tyder på att jordens klimat inte förändras grad-
vis. Tidigare klimatförändringar har skett i skov, uppåt fem graders 
förändring på kanske bara några decennier. Hur vi som samhälle ska 
förhålla oss till klimatförändringar är inte, som en del vill hävda, en 
politisk diskussion bortom kärnverksamheten, menar Klas Grinell. 
Det handlar om ett nytt sätt att närma sig föremålen och att lägga 
till ett perspektiv på samlingarna som handlar om hur mänsklig kul-
tur formats i samspel med klimat och miljö under hela vår historia.

– De tekniska lösningarna är naturvetenskapliga och ekonomiska. 
Men som flera sociologer som skrivit om klimatförändringar påpe-
kar, handlar allt annat om samhället. De efterlyser alla positiva exem-
pel och modeller för en icke fossilberoende framtid, säger Klas Gri-
nell.

Vad hade man till exempel för material innan plasten? Finns det 
inspiration att hämta från andra tiders och andra kulturers materi-
alkunskap? 

Museet är en av de få icke-krävande offentliga arenor som finns där 
människor samlas och där frågor om de samhällsförändringar som 
klimatförändringarna innebär kan undersökas. 

– I stort sett alla museisamlingar bär exempel på andra sätt att 
leva på de platser föremålen kommer från. Det finns berättelser om 
hur människor anpassat sig till radikalt andra förutsättningar som 
kan tjäna som utgångspunkter för samtal om hur vi kan (åter)skapa 
hållbara livsstilar, säger Klas Grinell.
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SAMLINGSFORUM 2016 – FRÅN SAMLING TILL UTSTÄLLNING, 17–18 NOVEMBER 2016

Talare: Sofia Embrén, Sveriges Museer

Sveriges Museers verktygslåda för 
samhällsutveckling

Sofia Embrén berättade om ett av Sveriges Museers ut-
vecklingsprojekt, en demokratisatsning som ska stärka 
museerna som arenor för demokratifrågor.

Sveriges Museer är den medlemsorganisation som represente-
rar museerna gentemot regeringen, bevakar kulturpolitiken utifrån 
museernas perspektiv, ordnar museernas Vårmöten och driver ett 
antal utvecklingsprojekt. Organisationen samlar cirka 230 museer 
och representerar sektorn som helhet. 

Ett stort utvecklingsprojekt är Sveriges Museers demokrati-
satsning, som organisationen fått stöd av Postkodlotteriet för att 
genomföra. Projektet ska resultera i ett framtidsdokument för att 
stärka museerna som arenor i samhällets demokratisering. I projek-
tet ingår även ett antal publika evenemang. Evenemangen ska doku-
menteras och samlas ihop i något som kan benämnas som en verk-
tygslåda eller en metodbank.

Idag förekommer det att kunskap och forskning utmanas och att 
alternativa fakta lyfts fram. Hur kan vi bli bättre på att lära av his-
torien? Och vad kan museerna ha för roll i att motverka alternativa 
fakta? 

– Vi kan faktiskt hjälpa till att bredda perspektiven, säger Sofia 
Embrén. Museer kan fungera som neutrala platser för samtal, bortom 
den polariserade debatten. 

Demokratifrågorna är en del av det långsiktiga perspektiv som 
museerna arbetar med. Museernas samlingar kan fungera som käl-
lor till kunskap och föremålen i samlingarna kan aktiveras mera och 
bli ännu mer relevanta om de får utgöra en startpunkt för samhälls-
aktuella diskussioner. I satsningen 100 samtal utgår varje samtal från 
ett museiföremål för att lyfta ett särskilt tema. Samtalen förs mellan 
inbjudna experter utan moderator för att ge så mycket plats åt den 
fria diskussionen som möjligt. Exempel på föremål som har använts i 
samtalen är en telefonkiosk från Arbetets museum, en adventsstjärna 
från Nordiska museet och en Myskoxe från Göteborgs Naturhisto-
riska museum. 

Demokratisatsningen kommer också att resultera i en publikation 
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som kommer att ta upp aktuella frågor, till exempel om hur museer 
kan fungera som arenor för samtal, om det livslånga lärandet i prak-
tiken och om vad som händer när museet flyttar hemifrån. Slutli-
gen uppmanade Sofia Embrén museer att höra av sig om man vill 
vara värd för ett samtal eller har idéer på teman inom demokrati-
satsningen. 

Läs mer

Läs mer om Sveriges Museers satsning 100 samtal på Sveriges Muse-
ers webbsida: https://www.sverigesmuseer.se/100-samtal/.

Talare: Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbund

Så får vi tingen att tala! Hur man kan 
berätta om föremål i film och med 
ljud

Projektet Kontext handlar om att göra föremålen i hem-
bygdsgårdarnas samlingar och utställningar begripliga 
och angelägna genom att berätta om dem på nya sätt. 
Föreningarna har fått prova olika sätt att berätta för att 
hitta sitt eget tilltal.

I hembygdsgårdar finns stora mängder föremål i inredda miljöer, 
utställningar och öppna magasin. Men det berättas sällan om före-
målen annat än vid visningar. För nutidens människor kan det vara 
svårt att förstå vad de använts till och vad de haft för betydelse. Pro-
jektet Kontext – att låta tingen tala syftar till att utveckla berättandet 
om föremålen i hembygdsföreningarna. Via utbildningar får fören-
ingarna hjälp att använda olika medier och anpassa berättelserna för 
olika målgrupper. Målet är att producera olika slags berättelser för att 
göra föremålen begripliga, levande och angelägna för många, också 
när det inte finns en guide på plats.

Projektet har pågått mellan oktober 2017 och september 2019 med 
bidrag från Postkodstiftelsen och Region Skåne. Nio medlemsfören-
ingar och företrädare för sex kommuner har deltagit i metodutveck-
lingsarbetet.
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Nu finns resultat av projektet att ta del av. Ett 40-tal färdiga filmer 
ligger på Youtube, se spellistan Kontext. En del föreningar har istäl-
let för film valt att arbeta med ljudfiler eller poddar. 

Maria delade med sig av några av de lärdomar som dragits i pro-
jektet: 

• Att berätta i film eller med ljud kräver olika slags kompeten-
ser – och görs med fördel i grupp.

• Det är bra att lägga mycket tid och energi på att planera arbetet.
• Man måste hitta fokus i en berättelse och det går inte att 

berätta om allt – även om det kan göra ont att välja bort älsk-
lingsämnen och favoritanekdoter.

• Det är nyttigt, och ganska svårt, att arbeta med fokusgrupper.
• Det tar tid att lära sig ett hantverk – om än med aldrig så 

enkel teknik.
• Det kräver öppenhet och nyfikenhet att berätta på nya sätt.
På Skånes hembygdsförbund kan man läsa mer om Kontext och 

ladda ned den handledning i filmproduktion som tagits fram som en 
del av projektet, Kontext – hembygdsrörelsen talar om ting. Handledning 
i film- och ljudproduktion: https://www.hembygd.se/skane/page/3293.

Talare: Christian Stadius & Anders Lindberg-Lindevet, Tekniska museet

Handling Collections och tillgänglig-
het till samlingarna

I Tekniska museets samlingar finns det fordon, maski-
ner, bilar, modeller och flygplan som när de samlades 
in var tänkta att fungera och användas. Museet har 
idag inte alltid den kunskap och kompetens som behövs 
för att hantera och köra föremålen, vilket innebär att de 
inte längre kan användas aktivt.

Tekniska museet har börjat benämna delar av samlingen som Hand-
ling Collections. Det är ett förhållningssätt till samlingarna som inne-
bär att de kan användas och hanteras på ett annorlunda sätt än tradi-
tionella museisamlingar. 

– Det är inte fråga om att skapa en samling där föremål förbrukas, 
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säger Christian Stadius, avdelningschef för Kunskap och samlingar. 
Tanken är istället att museet på ett annat sätt ska kunna förmedla 
kunskap om teknik som är på väg att försvinna och att sätta in tekni-
ken i ett historiskt sammanhang.

Museet kan nu tillåta viss renovering, låta en del maskiner röra på 
sig i utställningarna och att köra bilar utomhus. 

– För att kunna göra detta på ett bra sätt är vi beroende av expert-
kunskap utanför museet, säger Anders Lindberg-Lindevet, som 
är intendent på Tekniska museet. Volontärer bidrar med sin kun-
skap om hur föremål ska köras, underhållas och lagas. Ofta är 
det volontärerna själva som hör av sig och är intresserade av före-
mål i samlingarna. På detta sätt får museet helt ny kunskap som 
kan dokumenteras och införlivas i samlingarna. Ibland inleds 
samarbeten där föremål renoveras. Ibland följer museet istället 
hur ett liknande objekt som det som finns i samlingarna, används 
av sina ägare. Det skapar en annan sorts relationer till publiken 
och ger en djupare förståelse än om ett föremål står i en monter.  
– Dofter är ett exempel på något som annars är svårt att förmedla, 
säger Christian.

Museet har gjort en policy för Handling Collections. I policyn tar 
museet upp under vilka omständigheter föremål kan användas, vem 
som kan göra det, hur detta ska registreras och hur eventuella inci-
denter ska rapporteras. 

Länkar

Tekniska museets Handling Collections på Digitalt museum: 
https://digitaltmuseum.se/021188366879/tekniska-museets-hand-
ling-collection.
Se hur Tekniska museets Bleriot XI gör sin jungfruflygning efter 90 
år: https://www.youtube.com/watch?v=XIYYjKs1gfY.
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Talare: Susanne Granlund & Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum

Hur förvaltar vi användandet av 
samlingar?

År 1979 öppnades Faktorimuseet i Eskilstuna som hade 
som uppgift att visa upp maskiner i drift. I det nuva-
rande Eskilstuna stadsmuseum finns inte längre resur-
ser och kunskap att driva maskinerna utan detta arbete 
har istället tagits över av en extern ångpanneförening.

Det finns en rad frågetecken kring de samlingar som hör till det 
gamla Faktorimuseet. Vilka objekt i samlingen är inmärkta föremål, 
vilka är rekvisita och vad ska endast betraktas som reservdelar till de 
fungerande maskinerna? Eskilstuna stadsmuseum vill nu tydliggöra 
vilka föremål som har ett inventarienummer och därför ska hanteras 
med ordentlig säkerhet och anpassat klimat.

– För dessa samlingar finns en särskild kassationsordning och före-
mål får bara gallras efter den, säger Susanne Nickel antikvarie för 
Samlingar och föremål.

En del samlingar kan betraktas som rekvisita. Det kan till exem-
pel röra sig om föremål som har erbjudits museet som gåva, men som 
aldrig har införlivats i samlingen. Gallring kan då göras och föremå-
len kan användas på ett friare sätt. Museet har börjat prata om arbe-
tande objekt, liknande det som heter ”working objects” på engelska.  
– Det är föremål som är någonstans mitt emellan inmärkta föremål 
och rekvisita, säger Susanne Granlund på Samlingar och föremål. 
För dessa föremål kan museet släppa på bevarandekraven och de kan 
köras och renoveras av utvalda personer. Museet håller nu på att göra 
en inventering över vilka objekt som är eller skulle kunna bli arbe-
tande objekt. 

Riktlinjer håller på att arbetas fram så att det ska bli tydligt för 
anställda och volontärer vad som gäller. Dessa ska klargöra vem som 
får köra objekt, på vilket sätt och hur detta ska dokumenteras. Det är 
många frågor som museet måste ta ställning till. När kan man göra 
renoveringar? Vad behöver dokumenteras? Hur, när och varför ska vi 
dokumentera? Vem ska dokumentera? Ska information in i databa-
sen? Ska renoveringsrapporter biläggas och läggas in i arkivet?

Ett stort problem är att det är en dålig återväxt av medlemmar i 
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ångpanneföreningen. Det kommer att bli ett stort kunskapstapp när 
personer försvinner. Ångvolontärerna har börjat dokumentera vad de 
gör, men det kan vara svårt att med ord och bild dokumentera kun-
skap som sitter i händerna på den som känner maskinerna.

Talare: Anna Javér & Anna Billing Wetterlundh, Göteborgs stad

Samarbete, samordning och samlings-
förvaltning

Sektor museer är Sveriges största kommunala musei-
organisation och är en del av Kulturförvaltningen i 
Göteborgs stad. För att få ihop de olika museerna i den 
nya organisationen har man en gemensam samlings-
förvaltningsplan. Den används i det praktiska arbetet 
och när samlingsförvaltning kommuniceras till Kultur-
nämnden. 

För två år sedan gjordes en omorganisation där Göteborgs konstmu-
seum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet 
med akvariet tillsammans bildade Sektor museer, med de tre enhe-
terna Kulturhistoria, Konst och Design. Dessa är sin tur uppdelade i 
processerna Samlingar och utställningar, Publika möten och Stads-
utveckling. Tillsammans förvaltar Sektor museer 1,2 miljoner före-
mål och 4 miljoner bilder och arkivmaterial.

– Omorganisation och museilagen har påskyndat arbetet med att ta 
fram en gemensam samlingsförvaltningsplan, säger Anna Javér som 
är magasinssamordnare i Sektor museer.  Planen togs fram i en arbets-
grupp med medarbetare från samlingsenheterna och efter inspiration 
från andra museer i Sverige och Europa. I gruppen gjordes också en 
översyn av lagar, konventioner och praxis inom fältet.

Sektor museers samlingsförvaltningsplan följer i stort strukturen i 
standarden Spectrum, men man har valt att lyfta fram säkerheten för 
samlingarna. 

– Magasinslokalerna hos museerna är generellt i dåligt skick och 
privata hyreskontrakt gör att museerna riskerar att bli uppsagda från 
lokalerna. Säkerhet mot inbrott och brand är ganska bra, medan vat-
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tenläckor och skadedjur är vanligare eftersom byggnaderna är så 
gamla, säger Anna Javér. 

Parallellt med att ta fram samlingsförvaltningsplanen har arbetat 
med en industrihistorisk samling pågått. De industrihistoriska sam-
lingarna skulle flyttas och införlivas i Stadsmuseets samlingar. Sam-
lingarna är viktiga för Göteborg som industristad, men det har sak-
nats en plan för att kunna använda och tillgängliggöra dem. I arbetet 
har man haft bra stöd i den nya samlingsförvaltningsplanen. 

– Det har varit en utmaning att testa verkliga behov mot uppställda 
arbetsflöden. De förutsättningarna museerna har styr alltid vad som 
kan göras, säger Anna Billing Wetterlundh konservator och sam-
lingsförvaltare i Sektor museer.  

Samlingsförvaltningsplanen fungerar övergripande för de fyra 
museerna. En av fördelarna med att ha gemensamma riktlinjer och 
ett gemensamt språk är att det underlättar samarbetet mellan de olika 
museerna. Anna Javér säger att de är extra stolta över hur samlings-
förvaltningsplanen fungerar ihop med Kulturnämndens återrappor-
tering. Var fjärde år när kulturnämnden förnyas genom nyval upp-
dateras också samlingsförvaltningsplanen, vilket innebär att de blir 
uppdaterade på vilket arbete som görs och vad som behöver priori-
teras.  

Talare: Anna Schottländer, Statens museer för världskultur

Digital förvaltningsplan vid Statens 
museer för världskultur

Många museer arbetar med samlingsförvaltningspla-
ner. En central fråga är hur planen kan genomsyra 
hela museets arbete. På Statens museer för världskultur 
har en digital och sökbar samlingsförvaltningsplan på 
intranätet underlättat personalens tillgång till policyer 
och planer.

Anna Schottländer inledde med att poängtera att en samlingsför-
valtningsplan inte är en pappersprodukt. Dokumentet ska belysa 
ett museums arbetsprocesser med samlingen och det är viktigt att 
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informationen i dokumentet används av museets personal. På Statens 
museer för världskultur har en digital handbok på museets intranät 
underlättat personalens tillgång till policyer och planer. 

Statens museer för världskultur är en organisation med flera museer 
och med personal på många olika lokaliseringar. Intranätet är därför 
ett viktigt verktyg för att kunna sprida information till all personal i 
organisationen. 

En fördel med att lägga handboken på intranätet, istället för att 
skapa ett publicerat dokument, är att informationen enkelt kan hål-
las aktuell. Museet uppdaterar bara de bitarna som behöver uppda-
teras. En annan fördel är att alla delar av planen är sökbara. Viktiga 
nyckelord har kunnat markeras och personal har alltid tillgång till 
den senaste versionen av en policy. All personal kan enkelt komma åt 
information om museets hållning i frågor som förvärv eller gallring 
vid exempelvis frågor från allmänheten. 

Att lägga ut handboken på intranätet har varit en enkel åtgärd, men 
det har inneburit att samlingsförvaltningsplanen verkligen kan fung-
era som ett levande dokument. 

Talare: Jenny Bergman, Historiska museet vid Lunds universitet & 
Ann Gustavsson, Karolinska Institutet

Från inaktiv till proaktiv. Att berätta 
berättelser om två anatomiska  
samlingar 

De anatomiska samlingarna i Sverige är, liksom lik-
nande samlingar internationellt, ett arv efter en veten-
skap och idéer som inte längre är vedertagna. Forsk-
ning pågår även idag, men dagens forskningsprojekt 
utgår från idéer och hypoteser som ser annorlunda ut 
än vad de gjorde för 100 eller 200 år sedan.

I presentationen redogjorde Ann Gustavsson och Jenny Bergman för 
hur Karolinska Institutet samt Historiska museet vid Lunds univer-
sitet numera förvaltar och förmedlar två samlingar som ofta väcker 
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starka känslor hos allmänheten, i media och i forskarsamhället. 
– Presentationerna ska inte ses som ett inlägg i den etiskt riktade 

debatten om att samlingar ska lämnas tillbaka eller inte utan mer ses 
som ett tillägg till den debatten, menade Jenny Bergman.

De anatomiska samlingarna i Sverige har vid flera tillfällen bli-
vit ”återupptäckta”. Ett av de första exemplen är från 1984 då Lunds 
universitets samling under rubriken ”Svensk rasism göms på vind” 
väckte stor uppståndelse i Dagens nyheter. Sedan dess har samling-
arna, åtminstone i folkminnet, glömts bort och återupptäckts vid 
åtskilliga tillfällen. En anledning till detta är att de institutioner som 
förvaltat samlingarna aktivt har försökt att glömma dem, något som 
nu håller på att förändras. 

Karolinska institutets samling har varit deponerad på Stockholms 
universitet och i magasin sedan 1968 och togs tillbaka 2014 för att vara 
tillgänglig vid ökade förfrågningar om repatriering. Efter Dagens 
nyheters artikel om samlingen följande år, ”Mörk historia fram i lju-
set”, beslutades att genom ett projekt inventera, ordna och digitali-
sera samlingen för att säkerställa material och information så att den 
också kan vara tillgänglig för allmänheten. Nu finns mycket material 
om samlingen på Karolinska institutets webb https://ki.se/om-ki/
medicinhistoriska-samlingar. 

– Det är bättre att vi själva berättar om den än att det skapas rykten 
om samlingen, sa Ann Gustavsson.

Även Historiska museet i Lund, berättade Jenny, har under de 
senaste åren aktivt arbetat med inventering och uppordning av den 
anatomiska samlingen. Nu är det museet själv som förmedlar berät-
telser om samlingarna. Ett exempel kan ses i denna artikel på Lunds 
universitets webb: https://www.lu.se/article/de-vill-kasta-ljus-over-
en-mork-historia.
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Från de berättande magasinen. Foto: Gabriella Ericson.

Under middagen delade Nordiska Konservatorsförbundet ut priset Bevare mig väl till årets 
kulturvårdsgärning. Priset gick till etymologen Monika Åkerlund. Foto: Gabriella Ericson.
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Valbart alternativ 1

Berättelser mellan representation 
och det individuella

Museer står inför en stor utmaning när det gäller att 
samla in och visa de många olika röster som finns i vårt 
heterogena samhälle. En viktig fråga i detta samman-
hang är hur museer kan samla in och visa individuella 
röster utan att reducera dem till representanter för en 
viss (etnisk, religiös, politisk etc.) grupp.

Peter Ostritsch och Hanna Aili från Sörmlands museum ledde här 
en diskussion utifrån sina erfarenheter från insamlingar som gjordes 
med utgångspunkt i att komplettera de berättande magasinen. Work-
shoppen inleddes med en genomgång av fyra nyligen genomförda 
insamlingsprojekt med inriktning på att komplettera samlingarna 
med berättelser kring raggare, finska romer i pingstkyrkan, HBTQ-
rörelsen i Sörmland samt hemlösa EU-migranter i Nyköping. Däref-
ter delades gruppen upp i tre mindre samtalsgrupper för att diskutera 
frågor kring insamling och representativitet. Vad såg man för för- 
och nackdelar med de insamlingar som presenterats, både gällande 
tillvägagångssätt vid insamlingen, själva materialet och hur museet 
berättar om dem? Hur kan museer göra för att berätta om en indi-
vid utan att den bara står som ”representant” för en viss grupp, utan 
istället som mångfacetterad individ? Är det ett problem att bli insam-
lad som representant för en viss grupp? Vem representerar egentligen 
majoritetssamhället och hur definierar man överhuvudtaget majori-
tetssamhället?

Diskussionerna blev mycket livliga och vid gruppredovisning-
arna framkom det en hel del betänkligheter som belyste insamlan-
dets komplexitet. Det är svårt att välja ut teman att samla in utifrån – 
vill man ha representanter eller individer? Vad/vem representerar de 
insamlade berättelserna egentligen?  Kan man representera en grupp 
utan att bli en stereotyp, och samtidigt tillåtas vara en komplex indi-
vid? Hur väljer man tema för urval? Temavalet i sig kan ses som ett 
uttryck för att se på omvärlden med majoritetskulturella glasögon. 
Dessutom diskuterades vissa etiska betänkligheter kring insamlan-
det av föremål i samband med intervjuer. Känner informanterna sig 



SAMLINGSFORUM 2019 – AK TIVA SAMLINGAR – BERÄT TELSER, BET YDELSER OCH BRUK, 21–22 NOVEMBER 2019

20 

bekväma med att lämna ifrån sig kära föremål eller känner de ett visst 
tryck och tvång, även om inget sådant uttrycks? 

Tiden rann snabbt iväg och alla var överens om att detta var så 
intressanta frågor att mer tid hade behövts för diskussionerna. Insam-
lingsfrågor kanske kan vara ett bra tema för Samlingsforum framö-
ver?

Valbart alternativ 2

Att undersöka tingen genom Tingens 
metod

Ökade krav på museernas samtidsrelevans och utåt-
riktade arbete har påverkat museernas relation till sina 
samlingar. Tingens metod är ett interdisciplinärt sätt 
att arbeta med föremål. Metoden utvecklar samlingen 
genom att ny kunskap skapas i mötet kring ett föremål, 
olika yrkesgrupper och publiken.

Henrik Treimo från Tekniskt museum i Oslo berättade att de har 
använt ”Tingenes Metode” för att vitalisera museets arbete med sina 
föremål och samlingar. Henrik förklarar att ”ting” är detsamma som 
”en sak”. Ting har även med demokrati att göra, den tidiga formen 
för politisk församling (storting, allting). Inspirationen kommer från 
sociologen Bruno Latour som sätter tinget/föremålet och människors 
olika relationer till det i fokus.

Idén kring Tingenes Metode byggde på ett fysiskt labb som Norskt 
Teknisk Museum utvecklat – ett labb för kreativa möten där före-
målsexperter, forskare, konservatorer och kuratorer workshoppade 
kring föremålens olika betydelser och berättelser, läste och delade 
forskningsrapporter och annan litteratur med varandra för att fånga 
föremålens mångsidiga karaktär. Museibesökarna bjöds också in att 
kommentera och bidra med sin kunskap för att skapa nya röster om 
föremålen. Museet valde ut åtta av föremålen i utställningen att ingå 
i projektet ”Tingens metod”. Konservatorer har arbetat med föremå-
len publikt, och under sitt arbete har de samtalat med besökare och på 
så sätt byggt på berättelsen. Henrik berättar om att man till och med 



SAMLINGSFORUM 2019 – AK TIVA SAMLINGAR – BERÄT TELSER, BET YDELSER OCH BRUK, 21–22 NOVEMBER 2019

20 21 

tog bort avspärrningar framför föremålen i syfte att minska ”avstån-
det” till besökarna och för att inte föremålen eller besökarna skulle 
komma till skada, hyrde man istället in fler vakter.

Henrik berättar vidare om konstnärer som bjudits in för att disku-
tera föremål utifrån sitt perspektiv, de lägger på fler lager till de gamla 
och upptäcker nya relationer och användningsområden för föremå-
len. Som projektledare för Tingens metod har Henrik Treimo fung-
erat som en facilitator, en bro mellan konstnären och museet. För att 
få processen att hända påpekar Henrik att det är viktigt att konstnä-
rerna får konstnärlig frihet men att tydlighet behövs för att alla ska 
veta och förstå vad som gäller. För att driva ett projekt som Tingens 
metod krävs öppna, inkluderande och modiga chefer.

Metoden skapar många frågor som måste besvaras innan ett pro-
jekt kan starta, som vad man ska göra med informationen som ska-
pas kring ett föremål och på vilken kunskapsnivå man ska lägga sig. 
Hur hittar man grupper eller personer som vill vara med i tinget eller 
runda bordet? Ett tips är att göra en drömlista på personer och börja 
ringa runt, vissa kommer inte ha tid men man får jobba med dem som 
vill vara med.

Ny information kring ett föremål berikar metadatan men idag finns 
inget rätt eller enkelt sätt att spara informationen i de databaser som 
används, utan alla gör olika.

Det arbete man utfört i Norge tjänar idag som förebild för det 
svenska projektet om ”Tingens metod”, som Helene Larsson Pous-
ette från Riksantikvarieämbetet följer. I projektet deltar tre museer; 
Tekniska museet, Göteborgs stadsmuseum och Malmö museer som 
tillsammans undersöker Tingens metod. Charlotte Ahnlund Berg 
från Riksantikvarieämbetet berättar om att man nu planerar ett ”stor-
ting” mellan dessa tre museer, där museerna ska ta fram ett utkast till 
en utställning.

Läs mer om Tingens metod

K-bloggen, ett antal bloggar om tingens metod: http://www.k-blogg.
se/tag/tingens-metod/.
Riksantikvarieämbetets hemsida, om Tingens metod: https://www.
raa.se/museer/publikt-arbete/tingens-metod/.
En rapport från projektet i Norge: http://www.tingenesmetode.no/
images/PDF/Museene-som-tingsteder-2018_LQ.pdf.
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Valbart alternativ 3

Lån inom Sverige: tillgänglighet,  
bevarande och god praxis

Temat för detta seminarium var lån inom Sverige, lån 
mellan stora och små museer och utlån till andra orga-
nisationer än museer.

Arbete med lån är för många museer en stor del av verksamheten. 
Utlån är ett sätt att tillgängliggöra samlingar och kunskap utanför 
det egna museet. Genom inlån kan berättelser i utställningar berikas. 

Åsa Axberg, museilektor på Hallands kulturhistoriska museum, 
berättade om utställningen Kirgizistan – Konst och världsarv, där ett 
omfattande inlån av en kirgizisk jurta och andra objekt gjordes från 
Världskulturmuseet. Utställningen var viktig för Halland genom den 
halländska konstnären Kerstin Paradis Gustafsson, som rest till Kir-
gizistan för att samla in och lära sig hantverket. Museet arbetade 
länge med att ordna med finansiering för att få lånet till stånd. Ofta, 
säger Åsa, kanske man lånar ett eller två objekt från ett museum, 
men här var föremålen som utgjorde jurtan så många att de admi-
nistrativa kostnaderna för helheten blev höga. Det var fler kostnader 
som tillkom: att ordna säkerhet, ändamålsmässiga montrar, trans-
port av objekten och försäkring. Åsa menar att det blir allt svårare för 
både mindre och mellanstora museer att låna från de statliga muse-
erna på grund av kostnaderna för att uppfylla de höga kraven. Hon är 
dock noggrann med att påpeka att kraven behövs. Samtidigt behövs 
det också förutsättningar för de mindre aktörerna att kunna uppfylla 
kraven, till exempel finansiering från regioner för ändamålsmässiga 
lokaler. 

Karin Sandstedt, handläggare på Nationalmuseum, berättade om 
museets policyer och processer för utlån. I Nationalmuseums uppdrag 
ingår att bedriva utlånings- och depositionsverksamhet och att sam-
arbeta med exempelvis regionala museer. Museet får årligen många 
låneansökningar, från både utlandet och svenska museer. De utländ-
ska ansökningarna rör oftare enskilda objekt, medan de från Sverige 
rör ofta flera objekt åt gången. I processen ingår att Nationalmuse-
ums säkerhetsansvariga granskar standard- och säkerhetsrapporten 
(Facility Report) och en konservator bedömer tillståndet hos objek-
tet. Alla ansökningar tas upp i en beredningsgrupp på museet och 
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diskuteras. Ibland kan det vara så att objektet inte är tillgängligt för 
utlån eller är alltför skört för att lånas ut. Att låna ut objekt involverar 
många delar av museets verksamhet, från handläggning till konser-
vering och logistik. Det är bra när låntagarna har en god framförhåll-
ning och sänder sin ansökan tidigt, det underlättar allas planering. 
Museet ställer krav på att låntagaren ska kunna tillhandahålla viss 
säkerhet, temperatur, luftfuktighet och ljusnivå för det lånade objek-
tet. Ofta ställer försäkringsbolag eller den statliga utställningsgaran-
tin också krav. Karin är noggrann med att påpeka att alla lån handlar 
om relationen mellan den som lånar och den som lånar ut och att det 
alltid sker en dialog med den som ska låna. 

Christina Tengnér, metallkonservator på Armémuseum, berättade 
om att museet bland annat lånar ut objekt till nätverket Statens Mili-
tärhistoriska Arvs medlemsmuseer, till regementen och till försvars-
anläggningar. Utlån är en viktig verksamhet för museet eftersom 
det bidrar till samlingens relevans. Regementen och försvarsanlägg-
ningar har ofta helt andra förutsättningar i sina lokaler att visa objekt 
än exempelvis museer. Armémuseum börjar alltid sin process i dialog 
med låntagaren och arbetar aktivt med att förenkla för utlån till sina 
målgrupper. Det kan exempelvis handla om att anpassa klimatkrav 
så att efterfrågade objekt kan lånas ut till en viktig kontext. Ett annat 
exempel är att museet ibland hjälper till med att skissa montrar och 
rådger om materialval och belysning för att undvika missförstånd och 
göra det enkelt för låntagaren att göra rätt från början.

Länkar

Kirgizistan – konst och världsarv. Hallands kulturhistoriska museum. 
https://www.museumhalland.se/utstallning/kirgizistan-konst-och-
varldsarv/.
Lån av konst till utställning. Nationalmuseum. https://www.natio-
nalmuseum.se/samlingarna/utl%C3%A5n.
Museinätverket. Sveriges militärhistoriska arv (SMHA). https://
www.smha.se/aktiviteter/om-smha/.
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Valbart alternativ 4

Samlingsöversyner – varför, när och 
hur?

Ju mer kunskap som finns om en samling desto mer 
kan den användas. Samlingsöversyner kan göras på 
olika sätt och för olika syften. Vid översyner som rör 
många objekt uppstår ofta frågan hur en översyn kan 
göras effektivt och vilka stöd och metoder som finns. 

Processen samlingsöversyn beskrivs i Spectrum 5.0 som ”att hantera 
och dokumentera alla formella bedömningar av museets samlingar 
som utförts enligt en fastställd metod”.  Det kan finnas många olika 
anledningar till att museer vill göra en samlingsöversyn. Det kan 
handla om att förstå betydelsen av samlingen, ett önskemål om att 
berika samlingen med ny information, val av föremål till utställning, 
identifiering av föremål som kan ingå i en särskild samling, till exem-
pel en ”handling collection”, identifiering av ohälsosamma ämnen i 
samlingarna, bedömning av vård- och förvaltingsbehov eller identi-
fiering av föremål för fördjupad proveniensforskning.

Syftet kan också vara att museet vill utveckla samlingen, till exem-
pel genom att identifiera luckor eller brister i samlingen, prioritera 
och planera för förvärv, gallring, förvaltning, konservering och kata-
strofhantering eller planera framtida forskning, dokumentation och 
användning i olika sammanhang.

Exempel på översyner från två museer

Åsa Lindgren från Statens maritima och transporthistoriska museer 
berättade om det projekt hon just nu leder med att inventera en väg-
historisk samling i Kjula och en flyghistorisk samling i Arlanda som 
nyligen överförts till myndigheten. Det finns ett stort behov av upp-
ordning och registrering.

– Vi kan inte ta strategiska beslut om de här samlingarnas framtida 
position inom myndigheten utan att först veta vad vi har. Syftet med 
projektet är att få kunskap och kontroll, menar Åsa. Den första fasen 
av projektet består i att göra en snabb inventering av antalet före-
mål och registrera den grundläggande information som behövs enligt 
Spectrums process för beståndsinventering. När man fått denna över-
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sikt kommer man att kunna gå vidare och kontextualisera utvalda 
föremålsgrupper. Projektet fungerar bra tack vare samarbete, rätt 
blandning av kompetenser och en bra planering.

Lars Holstein från Västerbottens museer berättade om tre olika 
samlingsöversyner han arbetat med. Samlingar från Västerbottens 
regementsmuseum bedömdes 2015 inför ett eventuellt framtida för-
värv. Som stöd i arbetet använde de den australiensiska metoden Sig-
nificance 2.0. Med hjälp av Significance kriterier kunde de konstatera 
att samlingen till stora delar var viktiga som komplement till berät-
telser om Västerbotten. En kartläggning med mångfaldsperspektiv 
gjordes 2015 i Västerbottens museums samlingar i samband med att 
museet utvecklade sin insamlingspolicy. Museet funderade mycket 
kring hur man kan synliggöra mångfald även i vardagliga ting. En 
kartläggning av de samiska samlingarna gjordes 2019, eftersom man 
ville hitta resurser som skulle kunna lånas ut eller repatrieras till ett 
nytt samiskt museum i Tärnaby. Även om Lars Holstein har för-
kunskapen om museets samlingar har han fått god hjälp av museets 
samiska referensgrupp.

Nordisk utblick

Grethe Paulsen Vie från Haugalandmuseet berättade att de på museet 
i flera år arbetat med översikt och bedömningar av samlingar. De har 
översatt och utvecklat metoden Significance och använt den systema-
tiskt i samlingsförvaltningen. Detta bidrar till bättre översikt, men 
också mer insikt och kunskap om samlingen. Metoden är ett stöd för 
att på ett konsekvent sätt förstå varför olika samlingar är betydelsefulla 
och viktiga för museet och för samhället. Grethe använde begreppet 
”hållbara samlingar” och menade att vi behöver arbeta för att utveckla 
samlingen i den riktning vi önskar och måste våga göra prioriteringar.  
– Vi behöver prata om kärnsamlingar, viktiga samlingar och mindre 
viktiga samlingar, säger Grethe. 

Minna Sarantola-Weiss från Helsingfors stadsmuseum berättade 
om hur flera flyttprojekt har fört med sig att museet har fått möj-
lighet att göra översyner av både samlingar och förvaltningspro-
cesser. De har bland annat använt sig av Significance 2.0 som finns 
i en översatt och bearbetad form i Finland. Översynerna har resul-
terat i mer öppna och levandegjorda samlingar som har en större 
betydelse för samhället. Prioriteringar har gjorts för att tydlig-
göra vad de bör satsa resurser på att registrera och tillgängliggöra. 
Man har klassificerat olika typer av samlingar i kategorierna pri-
märsamling, bassamling, brukssamling och rekvisitasamling, 
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och det finns en nivåskillnad för hur respektive kategori förvaltas.  
– Vi är på många sätt en effektivare och agilare organisation idag än 
för 15 år sedan, säger Minna. 

Publiken var engagerad på seminariet och kom med många frågor 
och kloka synpunkter. Bland annat tipsades det om personalutbyte 
som en arbetsform som passar bra för samlingsöversyn. På det sättet 
kan museer dela på kompetens och expertkunskap som inte alla har.

Litteratur och länkar

Significance 2.0 https://www.arts.gov.au/what-we-do/museums-
libraries-and-galleries/significance-20.
Analysing Significance (finska versionen av Significance) https://
static1.squarespace.com/static/5a4b30b7914e6b62a1e71ebd/t/5c3b4b6
c40ec9ab9b9ec8b63/1547389823847/AnalysingSignificance.pdf.
Vurdering av samlinger–veiledning vurdering av kunst- og 
kulturhistoriske samlinger: https://www.kulturradet.no/
documents/10157/0751c1a5-44ae-47cd-a282-c40d6c1afe9c.
Vurdering av samlingene, blogg: https://prioriteringavsamlingene.
wordpress.com/.

Talare: Fiffi Myrström, Bohusläns museum

Mod, jämställdhet och rösträtt  
– om teman som inte synliggjorts av  
museet

Inför en utställning började Bohusläns museum söka 
efter information om en grupp kvinnor från Uddevalla 
som kring förra sekelskiftet verkade för kvinnlig röst-
rätt. Det utvecklade sig till ett arbete i att synliggöra 
det som faktiskt finns.

Fiffi Myrström och några kollegor hade börjat intressera sig för 
en grupp rösträttskvinnor från Uddevalla. När arbetet inleddes så 
märkte de att uppgifterna om de här kvinnorna var påtagligt få och 
att många inte var representerade i museets samlingar. 

Men det skulle visa sig att dessa kvinnor visst fanns i magasinen. 
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De var dock osynliggjorda, av oss museipersonal och våra företrädare. 
Gömda bakom sina makars och familjers namn fanns både kvinnorna 
och information om deras nätverk och gärning. I fotografier, album 
och dokument. Men sättet man katalogiserat detta material på gjorde 
det svårt att hitta. 

Genom detektivarbete i samlingarna och genom att kontakta all-
mänhet och släktingar till kvinnorna upptäckte man mycket som hit-
tills varit okänt om dessa kvinnor. Fiffi Myrström uppmanade där-
för åhörarna att gå hem och leta. ”Du kan hitta en rösträttskämpe i 
garderoben”.

Det här visar på behovet av att ständigt lägga till nya lager med 
information i museets databas för att kunna fortsätta berätta en rele-
vant historia. 

Nu arbetar Bohusläns museum för att åtgärda detta osynliggörande 
och se till att den information som finns i samlingarna också är sök-
bar. Framöver kommer en utställning på museet att öppnas för att 
berätta historien. 

Talare: Frida Granath, Stadsmuseet i Stockholm

Bekönade rum – mångdimensionella 
vandringar i stadens historia

Samarbetsprojektet Bekönade rum tillgängliggör och 
länkar samman objekt med varandra, för att på så sätt 
skapa nya sammanhang och berättelser.

Kulturarvsinstitutionernas uppdrag att bidra till en pluralistisk his-
toriesyn och mångfald i kulturarvet är en aktuell fråga. Idag finns det 
mycket teknik för tillgängliggörande. Det som saknas är länkar mel-
lan berättelserna och objekten i samlingar och arkiv. 

– Utgångspunkten för projektet var att stora delar av samlingar och 
arkiv inte är tillgängliggjorda. De är inte digitaliserade och därför 
svåra att söka i. Ofta saknas också kontext som till exempel genus-
perspektiv, säger Frida. 

Bekönade rum är ett fyraårigt projekt med syfte att öka tillgänglig-
heten till och sökbarheten av föremål, bilder och dokument i olika 
samlingar. Syftet är att skapa pluralistiska och mångdimensionella 
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berättelser och öka samarbetet mellan forskare och arkivarier/anti-
kvarier. Projektet är ett samarbete mellan forskare, Stadsmuseet i 
Stockholm, Stockholms stadsarkiv, Nordiska museet, Centrum för 
näringslivshistoria, Stockholms universitet, Uppsala universitet och 
Stockholmskällan och projektet har finansierats av Riksbankens 
Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien.

Sex forskare har arbetat med fem olika delprojekt på temat urbana 
rum med stark genusladdning: köksingången, skyltfönstret, kaféet, 
parken och bordellen. 

Frida berättade om delprojektet ”Bordellen”, där Rebecca Len-
nartsson har forskat på ”Bordeller, partihotell och prostitutionsstråk” 
från 1800-talet och början av 1900-talet. Materialet har inte varit lätt 
att hitta eftersom ord som bordell eller prostitution inte registrerats i 
arkiv- och samlingsdokumentation. Genom att söka på adresser där 
det förekommit prostitution i arkivens och museernas register har 
man påträffat material och även knutit samman föremål som kakel-
ugnar och gamla dörrar. Föremålen har samlats in i ett byggnadshis-
toriskt syfte, men har tack vare projektet nu fått ytterligare ett lager 
av information knutet till sig. Material från olika institutioner har 
länkats samman genom berättelserna, något som gett nya perspek-
tiv på samlingarna. Frida berättar vidare att en av projektets utma-
ningar består nu av hur ny information ska göras sökbar i institutio-
nernas databaser samt hur man ska hantera den mångdimensionella 
information som tagits fram.

Läs mer om projektet 

https://stockholmia.stockholm.se/forskning/projekt/bekonade-
rum/.
https://www.naringslivshistoria.se/cfn-nyheter/ny-forskning-bely-
ser-ljusskygga-rum/.
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Talare: Bo Larsson, Stadsmuseet, Stockholm

Gladan – att samla bilder i dialog

Under två år dokumenterade Stadsmuseet i Stockholm 
livet i Östbergabackarna, en stadsdel byggd under mil-
jonprogrammet. Genom Gladanmetoden har museet 
lyckats kombinera insamling med publik verksamhet.

Gladanmetoden är uppkallad efter ”Gladan”, den öppna förskola i 
Östberga där projektet ägde rum. Stadsmuseet i Stockholm saknade 
material från miljonprogramområden i sina samlingar, varför ett av 
”Gladans” syften var att fylla de ”vita fläckarna” i samlingen.

I projektet deltog en bildantikvarie, en museipedagog och en foto-
graf. Föräldrar på förskolan fick låna en kamera för att ta bilder hemma 
i sin egen vardag. Fotografen hjälpte föräldrarna med det fotografiska 
hantverket och bildantikvarien förvärvade ett urval av foton till bild-
arkivet. För att säkra de utvalda bildernas kontext spelade man även 
in en berättelse av personen som tagit bilden. 

– Genom att låna ut kameror till föräldrar som besökte förskolan 
samt genom samtal om de tagna fotografierna, fick vi i ord och bild 
ett rikt källmaterial om stadsdelen, berättar Bo.

Det fanns även ett annat syfte med projektet, nämligen att sprida 
och dela kunskap från museets håll. Den publika verksamheten bestod 
av att museet gjorde interjuver, anställde sommarjobbare, ordnade 
berättarkaféer, filmkvällar, hantverksträffar samt stadsvandringar. 

– Idén var enkel, en ”win-win-situation”, säger Bo, även om det 
innebar vissa svårigheter att driva projektet på en öppen förskola, mitt 
ibland alla barn och föräldrar.  

Sammanlagt förvärvade museet drygt 400 fotografier med tillhö-
rande berättelser. Bilderna från projektet är nerladdningsbara från det 
digitala museet.

Bilder

Digitala Stadsmuseet: http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/foto-
web/.



SAMLINGSFORUM 2019 – AK TIVA SAMLINGAR – BERÄT TELSER, BET YDELSER OCH BRUK, 21–22 NOVEMBER 2019

30 

Talare: Per Lundin, Blekingearkivet

Kultursamverkan – lite mer än en 
modell

Blekingearkivet har arbetat med film, teater och data-
spelsprototyp för att lyfta fram och åskådliggöra ett 
kulturarvsmaterial som annars inte hade blivit publikt. 

Per Lundin är länsarkivchef för Blekingearkivet. Han inledde sin pre-
sentation med att berätta att länsarkiven ofta har en mycket begrän-
sad budget för sin verksamhet, och det publika arbetet behöver ske 
med små medel. Blekingearkivet har en liten personalstyrka och det 
har varit värdefullt att vara del av kultursamverkansmodellen för att 
kunna arbeta med förmedling och nå fler.  

Genom att samla kulturarvsaktörer i regionen under samlingsom-
rådet Kulturarv i Blekinge har arkivmaterial kunnat användas i större 
sammanhang. Förutom Blekingearkivet ingår Blekinge museum, 
Slöjd i Blekinge och Biblioteksutveckling Blekinge och Kronoberg. 
Per berättade att dokument från arkivet har använts både som fakta-
underlag och som inspiration för teaterpjäser och dataspel. 

Skillnaden mellan museernas och arkivens publika arbete, menade 
Per, är att museer arbetar med berättelser bakom föremålen medan 
det för arkiven handlar om information som finns i dokument. Kan-
ske är det svårare att använda just dokument i förmedling på ett peda-
gogiskt sätt. 

Per lyfte ett exempel på hur förmedlingsarbete kan ske med rela-
tivt små medel. Blekingearkivet har använt film som media för att 
sprida kunskap om arkivhandlingarna till skolor. Filmen Bondetåget 
1914 är ett exempel på hur lokalhistoriskt arkivmaterial har använts 
för att spegla en nationell händelse, någon som kanske kan inspirera 
inte bara arkiv, men också landets mindre museer. 

Länkar
Läs mer om samarbetet Kulturarv i Blekinge på Region Blekinges 
webbsida. https://regionblekinge.se/kultur-och-fritid/kulturarv-i-
blekinge.html. Se filmen Bondetåget 2014: https://www.youtube.
com/watch?v=W4kZp12_ezA.
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Paneldeltagare: Peter Ostritsch, Sörmlands museum; Minna 
Sarantola-Weiss, Helsingfors stadsmuseum; Sophie Nyman, Statens 
maritima och transporthistoriska museer; Lovisa Almborg, ArbetSam

Avslutande panelsamtal

Den sista punkten på Samlingsforum 2019 var ett 
panelsamtal. Under ledning av moderator Lisa Nilsen 
fördes ett samtal på temat museisamlingar och synlig-
het.

Samtalet kom att handla mycket om att det sker så många spännande 
saker på museer runt om i landet och i övriga Norden, som man kan 
inspireras och dra lärdom av. I museibranschen behöver man pröva 
sig fram och testa nya saker, ibland om och om igen. Det finns inte 
ett rätt sätt att göra samlingarna tillgängliga och användbara, utan 
man behöver följa flera spår samtidigt, det kan handla om digitalise-
ring och utlån såväl som nya sätt att göra utställningar. På konferen-
ser som till exempel här på Samlingsforum har man bra möjligheter 
att hitta inspiration och idéer.

– Det finns guldkorn från varje seminarium vi varit på, sa Sophie 
Nyman och tillade att hon som chef alltid har uppmuntrat medarbe-
tarna att stjäla idéer från varandra (och att tydligt ge cred förstås). Att 
prova nya saker gör att man växer.

Panelen: Peter Ostritsch, Sophie Nyman, Minna Sarantola-Weiss och Lovisa Almborg.  
Foto: Alissa Anderson.
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Minna Sarantola-Weiss lade till att samarbete med grupper utan-
för museet också är en viktig inspiration. 

– Jag tycker att nyckelordet är samarbete med publiken och civil-
samhället, det är där vi får de nya idéerna.

När samtalet kom in på de fysiska samlingarnas roll och betydelse 
i framtiden var det ingen i panelen som uttryckte tvekan om deras 
fortsatta relevans. Tvärtom, kan det vara så att de fysiska föremålen 
blir än viktigare när så mycket annat i samhället är digitalt, sa Peter 
Ostrisch.  

Sophie Nyman berättade att en av de vanligaste frågorna hon fått 
under sina år som museianställd är: Är det här på riktigt – är föremålet 
”riktigt”? Autenticitetens kraft är universell. Det behöver dock inte 
innebära att man ser det fysiska och det digitala som antingen eller. 
Snarare är det så att digitala verktyg och lager kan vara en hjälp att 
förstå och komplettera samlingarna. 

– Ett föremål är sant. Men det är stumt om man inte hjälper det att 
tala, sa Minna Sarantola-Weiss.

Deltagare samtalar under en paus. Foto: Alissa Anderson.
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Samlingsforum
Program 21–22 november 2019

TORSDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2019

12.00–13.00 LÄTT LUNCH OCH REGISTRERING

13.00  Välkommen! Moderator: Lisa Nilsen

 Museichef Karin Lindvall 

  Sörmlands museum om Berättande magasin och samlingar

 Karin Lindvall & Peter Ostritsch, Sörmlands museum

 Föremål för klimatförändring: antropocena frågor  

Klas Grinell, Göteborgs universitet 

 Sveriges Museers verktygslåda för samhällsutveckling

 Sofia Embrén, Sveriges Museer

 Samlingsforum 10 år! En tillbakablick

 Lisa Nilsen & Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet

15.00–15.30 KAFFE OCH KAKA

15.30 Så får vi tingen att tala! Hur man kan berätta om föremål i film och  

med ljud

 Maria Casagrande, Skånes hembygdsförbund

 Handling Collection och tillgänglighet till samlingarna 

Christian Stadius & Anders Lindeberg-Lindvet, Tekniska museet

 Hur förvaltar vi användandet av samlingarna?

 Susanne Granlund & Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum

 Samarbete, samordning och samlingsförvaltning

 Anna Javér & Anna Billing Wetterlundh, Göteborgs stad

 Digital förvaltningsplan vid Statens museer för världskultur

 Anna Schottländer, Statens museer för världskultur

 Från inaktiv till proaktiv. Att berätta berättelser om två anatomiska 

samlingar  

Jenny Bergman, Historiska museet vid Lunds universitet & Ann Gustavsson, 

Karolinska Institutet

17.10 Avrundning av dagen

 Museet är öppet fram till middagen.

 

19.00–22.00 MIDDAG PÅ SÖRMLANDS MUSEUM

 Nordiska Konservatorförbundet Sverige delar ut Bevare mig väl 

– pris för årets kulturvårdsgärning.
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Samlingsforum
Program 21–22 november 2019

FREDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2019

8.30 

10.00–10.30 

10.30 

Alt. 1 

Alt. 2 

Alt. 3 

Alt. 4 

12.00–13.00 

13.00 

14.50–15.30 

Berättande magasin

Samling i foajén, därefter får vi besöka museets Berättande magasin och 

träffa museets medarbetare.

KAFFE OCH SMÖRGÅS

Valbara seminarier/workshoppar:

Workshop: Berättelser mellan representation och det individuella 

med Peter Ostritsch & Hanna Aili, Sörmlands museum 

Presentation av och samtal: Att undersöka tingen genom Tingens metod 

med Henrik Treimo, Norsk Teknisk Museum & Helene Larsson Pousette, 

Riksantikvarieämbetet

Seminarium: Lån inom Sverige: tillgänglighet, bevarande och god praxis 

med Åsa Axberg, Hallands kulturhistoriska museum, Christina Tengnér,  

Armémuseum & Karin Sandstedt, Nationalmuseum

Seminarium: Samlingsöversyner: varför, när och hur?

Åsa Lindgren, Statens maritima och transporthistoriska museer, Lars Holstein, 

Västerbottens museum, Grethe Paulsen Vie, Haugalandmuseet & Minna 

Sarantola-Weiss, Helsingfors stadsmuseum

LUNCH

Mod, jämställdhet och rösträtt – om teman som inte synliggjorts av 

museet 

Fiffi Myrström, Bohusläns museum

Bekönade rum: Mångdimensionella vandringar i stadens historia 

Frida Granat, Stockholms stadsmuseum

”Gladan” – att samla bilder i dialog

Bo Larsson, Stockholms stadsmuseum

Kultursamverkan – lite mer än en modell

Per Lundin, Blekingearkivet

Avslutande diskussion

Panelsamtal med Karin Lindvall, Sörmlands museum, Minna Sarantola-Weiss, 

Helsingfors stadsmuseum, Sophie Nyman, Statens maritima och transport-

historiska museer & Lovisa Almborg, ArbetSam

KAFFE OCH KAKA
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Fredag 22 november 
Valbara alternativ under förmiddagspasset 

Workshop: Berättelser mellan representation och det individuella 
Museer står inför en stor utmaning när det gäller att samla in och visa de många olika rösterna som 
finns i vårt heterogena samhälle. En viktig fråga som kommer upp i detta sammanhang är hur museer 
kan samla in och visa individuella röster utan att reducera dem till representanter av en viss (etnisk, 
religiös, politisk etc.) grupp. Under den här workshopen kommer Peter Ostritsch och Hanna Aili från 
Sörmlands museum leda en diskussion utifrån sina erfarenheter från insamlingar som gjordes med 
utgångspunkt i att komplettera de berättande magasinen. (Obs! Nyinsatt) 

Presentation och samtal: Att undersöka tingen genom Tingens metod 
Projektet Tingenes Metode i Norge sätter ljuset på museiföremålen (tingen) och deras mångfald 
betydelser genom den ursprungliga betydelsen av ”ting”, den tidiga formen för politisk församling 
(storting). Projektet har inspirerat tre svenska museer; Malmö museer, Tekniska museet och Göteborgs 
stadsmuseum att testa metoden i sin utställningsverksamhet det senaste året. Henrik Treimo, 
initiativtagare till projektet på Norsk Teknisk Museum i Oslo berättar om metoden och om det fortsatta 
forskningsprojektet ”Museenes kunnskapstopografi: Kollektiv kunnskapsproduksjon som 
museumsfornyelse”. Vilken typ av kunskap produceras på museerna och hur ska museerna anpassa sin 
verksamhet för kunskapsutveckling? Medverkande: Henrik Treimo, Norsk Teknisk Museum och Helene 
Larsson Pousette, Riksantikvarieämbetet. 

Seminarium: Lån inom Sverige: tillgänglighet, bevarande och god praxis 
Arbete med lån är för många museer en stor del av verksamheten. Utlån är ett sätt att tillgängliggöra 
samlingar och kunskap utanför det egna museet. Genom inlån kan berättelser i utställningar berikas. 
Temat för seminariet är lån inom Sverige, lån mellan stora och små museer och utlån till andra 
organisationer. Praktiska frågor kring kostnader, avtal och rutiner kommer att diskuteras. Medverkande 
på seminariet är Åsa Axberg från Hallands kulturhistoriska museum, Christina Tengnér från 
Armémuseum samt Karin Sandstedt från Nationalmuseum.  

Seminarium: Samlingsöversyner – varför, när och hur? 
Ju mer kunskap som finns om samlingen desto lättare är det att använda den. Samlingsöversyner kan 
göras på olika sätt och för olika syften. Ett skäl kan vara att förstå en samlings betydelse. Det kan också 
vara praktiska skäl som magasinsflyttar, utställningar eller gallring. Vid översyner som rör många objekt 
uppstår ofta frågan om hur en översyn görs effektivt och vilka verktyg som kan användas som stöd. 
Medverkande på seminariet är Åsa Lindgren från Statens maritima och transporthistoriska museer, Lars 
Holstein från Västerbottens museum, Grethe Paulsen Vie från Haugalandmuseet och Minna Sarantola-
Weiss från Helsingfors stadsmuseum. 
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