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Abstract
The purpose of this thesis is to compare how the mathematics departments at Uppsala University and Alvar Aalto
University relate to and manage their collections of mathematical models. In the thesis the importance of individuals in relation to this type cultural heritage and the situation for university collections will be discussed. Therefore the individuals’ interpretations of the approach are a major part of the study. Questions regarding the collections condition, placement, role, the knowledge about them and the responsibility for them are discussed and
analysed.
The methods used in the study were qualitative and taped interviews were done with three informants. The
method of observation was also used to study the condition and placement of the collections and data was also
collected from e-mail and conversations. The theories chosen for this study are phenomenology, cultural heritage
and ideas of objects containing social ideas.
The result from the study shows that the universities relate to and manage their collections differently. The
collection at Aalto University has been cared for, been made available and used in teaching, which has resulted in
that the awareness of it is high. At Uppsala University the majority of the collection is in poor condition and it is
almost considered forgotten by the department. A few of the objects have been used in teaching. The collection
has not been made available to students or employees. The study has also found that university collections could
be considered museum objects as well tools for teaching and research. Universities are not museums, their main
goal is not to care for huge collections and this affects their values and the management of them. Individuals have
a significant impact on how university collections are managed and made available although this varies depending on the responsibility taken by the department itself. If the individuals’ knowledge about the collections is
recorded, the collections are managed better.
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Inledning
I en ljus och stilla korridor finns några hyllor uppställda intill en vitmålad vägg. På
dem finns ett flertal olika föremål uppställda. Majoriteten av föremålen består av
gips och föreställer olika typer av ytor, kurvor och former. Vid första anblick
skulle man kunna tro att man befann sig i en skulptörs ateljé och att föremålen
är förlagor för större skulpturer. I själva verket befinner vi oss på Matematiska
institutionen på Ångströmlaboratoriet. Det som vi ser är matematiska gipsmodeller.
Under höstterminen 2013 arbetade jag som praktikant och volontär på
Gustavianum. Min handledare John Worley föreslog att jag under denna period
skulle dokumentera en samling på någon av universitetets institutioner. Mitt arbete
utgjorde en del av ett större projekt som hade startats år 2009.1 Projektets första
fas, vars syfte var att undersöka vilka institutioner som hade egna samlingar, var
avslutad. Jag kom in under projektets andra och tredje fas vars syfte var att dokumentera så många av dessa samlingar som möjligt. I dokumentationsarbetet skulle
följande arbetsuppgifter ingå: fotografera samtliga föremål, upprätta ett register
över dem, ge varje föremål ett eget nummer samt försöka finna så mycket information om föremålen som möjligt både genom litteratur och intervjuer. På så sätt
skulle samlingarna inte falla i glömska. Jag tilldelades samlingen av modeller på
Matematiska institutionen.
Jag deltog i XIV Universeum Network Meeting University heritage today:
Beyond public engagement? i Valencia 6-8 juni 2013. Kontakt knöts med Anne
Vähätalo som arbetade på Alvar Aalto-universitetet i Otnäs (Finland) som hade en
liknande samling som den på Uppsala universitet. Som en del av
dokumentationsarbetet genomfördes i oktober 2013 en resa till Aalto-universitetet
för besöka deras samling som innehöll liknande modeller. Syftet med resan var att
utbyta kunskaper kring samlingarna. Där gavs möjligheten att undersöka deras
samling och intervjua personer med kunskap om den.
Denna resa gav mig idén till denna uppsats då jag observerade att institutionen
på Aalto-universitet hanterade sin samling annorlunda än institutionen på Uppsala
universitet. Intresset väcktes kring detta samt vilka faktorer som påverkade. Vad

1

Worley, J & Josefsson, U (2010), s. 53-54.
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innebar det för en historisk föremålssamling att befinna sig på ett universitet och
inte ett museum?

Syfte
Syftet med denna uppsats är jämföra hur de matematiska institutionerna vid Uppsala universitetet och vid Aalto-universitetet förhåller sig till sina respektive samlingar av matematiska modeller, samt vilken betydelse enskilda aktörer har för
bevarande och tillgängliggörande av denna typ av kulturarv samt universitetssamlingars särskilda situation. Dessa enskilda aktörers tolkningar av förhållningssättet tillmäts därför en stor plats i studien.
Universitetssamlingar befinner sig idag i speciella situationer då de inte är
samlingar som förvaltas av museer. Genom att jämföra mellan två olika universitet
kommer universitetssamlingars situation att analyseras och diskuteras.
Informanternas upplevelser och tankar kring de respektive samlingar är det
som utgör majoriteten av det empiriska materialet och fokus för studien. Det är få
som intresserar sig för dessa typer av samlingar och informanterna som valts ut för
studien innehar omfattande kunskaper om dem. Deras upplevelser ger också inblick i hur institutionerna förhåller sig till sina samlingar och detta har studeras
utifrån utvalda områden (se frågeställningarna nedan).

Frågeställningar
Frågeställningarna som kommer att besvaras är dessa:


Vilket förhållningssätt har matematiska institutionen på Uppsala universitet respektive Aalto-universitetet till sina samlingar?
o Var är samlingarna placerade?
o Hur är samlingarnas skick?
o Vilken betydelse har enskilda individers kunskaper kring samlingarna för institutionens kännedom om dem?
o Hur fungerar musealiseringsprocessen för samlingarna?
o Vem/vilka har ansvar för samlingarna?

Avgränsning
Majoriteten av modellerna som ingår i de samlingar som studerats är tänkta att
föreställa matematiska förhållanden, ytor och ekvationer. Samlingarna har studerats utifrån ett museologiskt perspektiv med avstamp i kulturarvsbegreppet. Ma-
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tematiken som modellerna representerar kommer inte att redogöras för närmare då
det faller utanför för uppsatsen och de valda perspektiven. Tidsperioden som står i
fokus är perioden då mina informanter var aktiva på de respektive institutionerna
samt på samlingarnas situationer idag. Därmed kommer inte heller samlingarnas
fullständiga historik redogöras för eller diskuteras närmare. Majoriteten av föremålen som ingår i samlingarna är matematiska gipsmodeller. Detta har inneburit
att den tidigare forskning som studerats främst berör just gipsmodeller.

Dokumentationsarbetet från 2013
En del av informationen som berör samlingen som presenteras i denna uppsats
härrör från det dokumentationsarbete som jag genomförde som volontär och praktikant på Gustavianum under 2013. Dokumentationsarbetet ingick i ett projekt
som startades på Gustavianum 2009. Dokumentationsarbetet resulterade inte bara
i att information om samlingen kunde bevaras för framtiden utan också att jag fick
en del kontakter och uppslag som, i ett senare skede, har använts i arbetet med
denna uppsats. Bilder, ljudfiler, transkriberingar och dataregister i form av excelfiler finns i Gustavianums arkiv. Gustavianum har gett sitt tillstånd för mig att använda materialet, detta tillstånd finns även med som en bilaga.
I slutet på oktober år 2013 besökte jag Aalto-universitetet som en del av
dokumentationsarbetet för Gustavianum. Syftet med resan vara att kunna undersöka deras samling av modeller samt att kunna jämföra den med den vid Uppsala
universitet. En del modeller var bättre dokumenterade på Aalto-universitetet och
detsamma gällde vissa modeller vid Uppsala universitet. Genom att jämföra
modellerna och dela information så kunde mer kunskap om båda samlingarna
utvinnas.
Det är viktigt att understryka att syftena för dokumentationsarbetet respektive
uppsatsarbetet inte har varit detsamma. Under dokumentationsarbetet användes
andra frågeställningar än som är fokus för denna uppsats. Detta är något som beaktats under arbetet med uppsatsen. Informationen från dokumentationsarbetet har
kompletterats med fler intervjuer och korrespondens för att besvara frågeställningarna.

Bakgrund
Modeller – vetenskapens tredje dimension
Många modeller skapades i USA och Europa från 1700-talets mitt till 1900-talets
mitt. En del av dem var unika medan andra massproducerades och de material
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som modellerna bestod av var till exempel trä, gips, metall och plast för att nämna
några. En del av modellerna var tänkta att härma verkliga förhållanden medan
andra var ett sätt att visa hur framtiden kanske kunde komma att se ut. Många av
dem användes för att demonstrera olika teorier och de visades dessutom ofta upp i
olika typer av sammanhang. Något som de alla hade gemensamt är att de var tredimensionella.2
Tillverkningen av modeller var tidskrävande och kostsamt. Modeller brukade
sorteras utifrån material och teknik. Gips, vax och lera var de viktigaste modellmaterialen och fram till mitten på 1900-talet även plast. Dessa material användes
för att bidra till den fysiska interaktionen med modellerna och en del modeller var
tänkta att fungera som taktila föremål. Modellerna påstods kunna producera kunskap som inte gick att nå på annan väg. Det ska då understrykas att modeller ändå
var starkt sammankopplade till tvådimensionella medium som etiketter (som
fästes på modellerna) samt papper med teckningar och ekvationer. Övergången
från papper till modeller var också övergången från två till tre dimensioner och
genom att studera dessa övergångar kunde man utveckla förståelsen för vetenskapligt arbete. Modeller avvek också från de andra tvådimensionella medier då de
skapades för att kunna ses från olika håll och de var oftast större. De hade
möjlighet att visa något som annars inte så lätt kunde ses på papper.3
Vad som räknades som en lämplig modell var till viss del omtvistat. Modeller
visades upp för att imponera på dess publik men en del accepterade inte modellernas
analogier. Kritikerna menade att den representationen som modellerna utgjorde
kunde tas för bokstavligt, att till exempel syreatomer i själva verket var blå små
bollar då det var så de såg ut i de kemiska modellerna.4 De som använde sig av
modeller ansåg att bilder och text var underlägsna modellerna även om text och
bilder som sagt var viktiga komplement till modellerna. Texter hade funktionen att
ge modellerna dess rätta kontext samt hur man skulle se på modellerna. På så sätt
så skulle till exempel anatomiska modeller inte bli pornografi och kemiska
modeller inte bli leksaker.5 Genom att studera modeller, hur de skapades och
användes så utökas kunskapen om representation och dimensioner och på så sätt
också hur kunskap produceras.6
Begreppet matematisk modell
Begreppet matematiska modeller har flera olika betydelser och det är viktigt att
klargöra åtminstone två av dessa för att undvika eventuella missförstånd.
Begreppet har nämligen genomgått en förändring. Under senare delen av 18002 Hopwood, N & de Chadarevian, S (2004), s. 1.
3 Hopwood, N & de Chadarevian, S (2004) s. 1, 8-10.
4 Hopwood, N & de Chadarevian, S (2004) s. 11-12.
5 Hopwood, N & de Chadarevian, S (2004) s. 11.
6 Hopwood, N & de Chadarevian, S (2004) s. 12.
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talet betydde begreppet matematisk modell: en tredimensionell fysisk modell som
representerade en matematisk enhet eller matematiskt förhållande.7 Idag används
begreppet matematiska modeller som beteckning på hur man på ett abstrakt sätt
beskriver ett system eller fenomen från verkligheten med matematiska termer.8
Matematiska gipsmodeller
Under senare delen av 1800-talet gjordes ett flertal genombrott inom det
matematiska fältet. Inom algebraisk geometri upptäcktes nya ytor och kurvor som
medförde ett visualiseringsbehov inom matematiken. I samband med detta
startade tillverkningen av modeller.9 Den tyske matematikern Felix Klein stod
som konstruktör bakom många av de gipsmodeller som tillverkades innan massproduktionen av modeller startade. Han hade blivit influerad av sin lärare Julius
Plücker och senare även av matematikern Alfred Clebsch. När Klein hade tagit sin
doktorsexamen så skulle han snart bli erkänd som en av de ledande experterna
inom linjegeometri. År 1875 blev han professor i matematik på Tekniska högskolan i München och det blev starten till massproduktionen av matematiska
modeller. På högskolan träffade Klein matematikern Alexander Brill som tidigare
studerat arkitektur i Darmstadt och därmed hade grundläggande kunskaper om
modelldesign. Tillsammans började Klein och Brill konstruera olika typer av
modeller. Alexander Brill hade en bror vid namn Ludvig som också engagerades i
modelltillverkningen. Två år efter att Klein och Brill möttes på Tekniska högskolan i München bildades firman L. Brill (döpt efter brodern Ludvig) med sitt
huvudsäte i Darmstadt.10
Klein hade stor tilltro till de pedagogiska möjligheter som modellerna utgjorde. Han var inte bara konstruktören bakom många av dem utan bidrog också
mycket till populariseringen av dem och presenterade modellerna han konstruerat
på mässor och konferenser, bland annat på Världsutställningen i Chicago 1893.
Brill och Klein uppmuntrade sina studenter att designa och bygga modeller,
därmed är det många av modellerna om designats av studenter.11 År 1899 köptes
modellfirman upp av Martin Schilling som också döpte om firman efter sig själv.
Firmans huvudort flyttades till Halle an der Saale och senare till Leipzig.12
De fysiska gipsmodeller som skapades under senare delen av 1800-talet och
en bit in på 1900-talet hade som uppgift att tjäna som pedagogiska verktyg.
Modellerna var ett sätt att visualisera och representera matematik men modellerna
i sig själva var inte matematik. Modellerna var ett sätt att fysiskt visa matematiken
som annars endast existerade i matematikernas tankar. Det bör klargöras att ytorna
7 Mehrtens, H (2004) s. 276.
8 Brittania Academic, Mathematical model, [2017-11-07]
9 Polo-Blanco, I (2007) s. 1-2.
10 Rowe, D E (2012) s. 1-2,15-16.
11 Polo-Blanco, I (2007) s. 4-5.
12 Polo-Blanco, I (2007) s. 2.
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som modellerna representerar kan i själva verket fortsätta att växa i all evighet
men när modellerna designades anpassades de så att de matematiska egenheterna
blev fysiskt synliga för betraktaren.13
Efter första världskriget flyttades många modeller till förrådsutrymmen,
källare eller vindar. På en del platser ställdes de in i skåp och blev så småningom
kuriositeter på sina respektive institutioner. Anledningen till att intresset för
fysiska modeller minskade berodde till stor del på att matematiken utvecklades.
Matematiska teorier utvecklades utan en direkt relation till den fysiska världen och
när datorer började användas i allt högre grad kunde modeller på ett enklare sätt
skapas i dataprogram.14

Uppsala universitets kulturarv och samlingar på institutioner
Uppsala universitet grundades 1477 på initiativ av ärkebiskop Jakob Ulfsson.
Undervisningen bestod till en början främst av föreläsningar i juridik, teologi och
filosofi, utbildningar inom några andra ämnen fanns ännu inte. Universitetet skulle
senare komma att läggas ned för att sedan startas upp på nytt år 1595.15 Idag har
Uppsala universitet flera olika campus i Uppsala och ett i Visby på Gotland.16 Idag
samlar universitetet ca 42 500 studenter, ca 6 800 anställda och ca 700 professorer.17
Från 1595 började universitetet införskaffa samlingar som därefter har vuxit.
De flesta samlingar har tillkommit genom att lärare och professorer tagit initiativ
till inköp av föremål. Detta har i sin tur resulterat i att universitetets kulturarv är
svåröverskådligt. Det råder dessutom en del oklarheter kring vem som bär ansvaret
att förvalta detta kulturarv. Lars Burman har i skriften Att förvalta sitt pund – Om
kulturarv och kulturarvsstrategier vid Uppsala universitet valt att dela upp
universitetets kulturarv i fyra olika kategorier:
1. Materiellt kulturarv inom universitetets ansvar och bestämmanderätt
2. Immateriellt kulturarv inom universitetets ansvar och bestämmanderätt
3. Akademiskt materiellt kulturarv utanför universitetet
4. Akademiskt immateriellt kulturarv utanför universitetet
Till den första kategorin räknar han främst samlingar som förvaltas av de tre
universitetsmuseerna: Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet samt Uppsala
13 Mehrtens, H (2004) s. 287-288.
14 Mehrtens, H (2004) s. 278.
15 Uppsala universitets webbsida > Universitetet > Historia > Kort historik
16 Uppsala universitets webbsida > Universitetet > Campus
17 Uppsala universitets webbsida > Universitetet > Korta fakta
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linneanska trädgårdar. I kategorin ingår även universitetets myntkabinett samt
samlingarna vid Kulturarvsenheten på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.
Till den andra kategorin räknar han musiklivet vid universitetet. Kungliga
Akademiska kapellet, Uppsala University Orchestra och Uppsala Akademiska
Kammarkör är några orkestrar och körer som ingår i denna kategori. Ceremonier
och dess traditioner samt titlar som innehas av funktionärer ingår också i detta
kulturarv.18
I de två senare kategorierna ingår akademiskt kulturarv som universitetet inte
rår över. Det är den akademiska kulturen som inte är direkt kopplat till universitetet.
Till den tredje kategorin räknar han nationshusen och samlingar som studentnationerna äger. Det finns också andra kungliga akademier i Uppsala och även
deras samlingar räknar han till denna kategori. Byggnader som en gång tillhört
universitetet men som senare sålts vidare hör också hit. Inom kategori fyra ingår
nationernas och studenternas arrangemang i form av fester, gasker, baler, klubbar,
spex samt föreningsliv. Festivaler som STudentORKesterfestivalen och nationskörsfestivalen kan räknas in i detta immateriella kulturarv.19 Burman nämner kort
även de samlingar som inte finns på museerna eller i deras magasin utan som finns
ute på de olika institutionerna.
Universitet råder alltså över tre museikomplex med stora samlingar av kultur- och
universitetshistoriskt, naturhistoriskt och botaniskt material: Museum Gustavianum, Uppsala
linneanska trädgårdar samt Evolutionsmuseet. Stora men ofullständigt kartlagda föremålssamlingar finns dessutom ute på universitetets olika institutioner.20

Det är den enda gången som institutionernas samlingar nämns i skriften. Utöver
det som Burman nämnt finns alltså ytterligare mängder med föremål som kan räknas
till universitetets kulturarv. I skriften nämner Burman en rapport vid namn
Bryggan över sekler – Museers och föremålssamlingars uppgifter, organisation
och finansiering. Rapporten skrevs i samband med en museiutredning år 1999
(förkortas Mut99) vars uppgift var ”…belysa den ekonomiska och organisatoriska
situationen för universitetets museer och föremålssamlingar samt med ledning
därav lämna förslag till lämpliga åtgärder.” I utredningen nämns institutionssamlingarna under rubriken ”6:7 Övriga samlingar” och där framgår att dessa
samlingar i skrivande stund är integrerade i de institutioner som insamlat föremålen.
Det är upp till respektive institution att ansvara för samlingarna, framförallt dess
styrelse och prefekt. Några av de institutioner och fakulteter som namnges är
Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för kemi, Tekniska-naturvetenskapliga
fakulteten samt Institutionen för hushållsvetenskap. Om hushållsvetenskapliga
institutionen (idag kallad Institutionen för kostvetenskap) står att man har en
18

Burman, L (2008) s. 17-21.
Burman, L (2008) s. 23-25.
20 Burman, L (2008) s. 17-18.
19
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samling av föremål som dateras till 1700-talet och en textilsamling som använts
flitigt i undervisningen. Ett annat exempel på en samling är Astronomiska
observatoriet och dess samlingar av astronomiska böcker och instrument. I rapporten
står att det även finns mindre samlingar som speglar ämnens historiska utveckling.
Bland de mindre samlingarna nämns mät- och datorutrustningar samt utrustningar
för språkinlärning tillhörande institutionen för psykologi respektive de språkvetenskapliga institutionerna. Samlingen vid Matematiska institutionens om studeras i uppsatsen nämns inte men enligt rapporten finns även mindre föremålssamlingar på många institutioner. I rapporten står också följande: ”Mut99 har inte
kunnat göra en fullständig inventering av förekomsten av sådana samlingar men
utgår från att detta blir en uppgift för den samlade museiorganisation som föreslås
i
det
21
följande”. I rapporten står även att föremålssamlingarna vid institutionerna utnyttjas mer eller mindre intensivt i deras verksamheteter. Där står också att det är
på grund av detta och/eller historiska skäl som samlingarna inte har lämnats över
till något av museerna.22
Redan år 1999 medgavs att institutionssamlingar fanns men även då var de
inte fullständigt inventerade. När Burmans skrift ges ut 2008 har det gått nästan
tio år sedan museiutredningens rapport skrevs. Trots att institutionssamlingarna
uppmärksammats på central nivå vid två olika tillfällen (om än i det ena fallet
endast kort) saknades en överblick och strategi för hur de skulle bevaras.
Universitetet valde att istället att lägga ansvaret för samlingarna på de enskilda
institutionerna. Detta kan på många sätt vara problematiskt då institutionerna inte
alltid har kunskap, resurser eller kompetensen för att bevara samlingarna. Som
tidigare nämnts i kapitlet om universitetssamlingar så är den generella situationen
för dessa samlingar ofta problematisk.
Gustavianum
Gustavianum är ett av de universitetsmuseer som har till uppgift att förvalta
universitets kulturarv. År 2008 fick museet universitetets godkännande att påbörja
ett arbete med att dokumentera institutionernas samlingar. Det fanns inget gemensamt
register över dem, ingen överblick. John Worley och Urban Josefsson ledde
projektet som påbörjades år 2009 och har skrivit flera artiklar om det. Det första
steget var att undersöka och registrera vilka institutioner som hade egna samlingar
och var de fanns.23
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Worley och Josefsson pekar, i en av sina artiklar om projektet, på det faktum att
de entusiaster som har bidragit till att samlingar sparats börjar gå i pension eller
lämnar institutionen av andra anledningar. Trots entusiasternas insats så kan
kunskapen kring föremålen ändå gå förlorad. De kallar det för the Generation gap,
det är ofta entusiasterna själva som besitter kunskap och kännedom om samlingarna.
Allt eftersom dessa entusiaster pensioneras eller avlider försvinner också
kunskapen kring samlingarna och som i sin tur leder till en generationsklyfta samt
att kunskap kan gå förlorad. Den yngre generationen har helt enkelt inte kunskap
om samlingarna som de äldre entusiasterna.24
Projektets andra fas innebar att dokumentera samlingarna som fanns på
institutionerna genom att skapa register för dem, fotografera dem och försöka hitta
information om enskilda objekt. På grund av det stora antal föremål och samlingar
valde de att engagera studenter i detta arbete. På så sätt blir arbetet utfört och
studenterna får dessutom en unik inblick i museiarbete och får erfarenheter för ett
framtida yrkesliv.25
Projektets tredje fas fokuserade på att genomföra intervjuer med nyckelpersoner som kunde berätta om samlingarna. Projektgruppen utökades med en
medlem: Anna-Zara Lindbom som är etnolog.26 Studenter användes även i denna
fas av projektet och jag var delaktig i både fas 2 och fas 3 under arbetet med samlingen på Matematiska institutionen. I samband med dokumentationsarbetet som
jag genomförde skrev jag tillsammans med John Worley, Urban Josefsson och
Anna-Zara Lindbom artikeln ”Gathering Uppsala Stories: on using one of the university’s greatest resources” i antologin Beyond Public Engagement: New Ways of
Studying, Managing and Using University Collections där vi redogjorde för vårt
arbete. I en del av skrev jag en fallstudie över samlingen och kunde där redogöra
för dess skick, kort allmän historik och hur arbetet genomfördes.27

Alvar Aalto-universitets kulturarv och samlingar
Aalto-universitetet skapades av en sammanslagning av tre finska universitet med
bas i Helsingfors: Handelshögskolan, Tekniska högskolan och Konstindustriella
högskolan. Tekniska högskolan grundades 1847 som Helsingfors Tekniska högskola. Högskolan hade knutit an till en tysk tradition som innebar att arkitekter
och ingenjörer fick en både praktisk och teoretisk utbildning. Konstindustriella
högskolan grundades 1870 och Handelshögskolan grundades 1911. Aaltouniversitetet startade år 2010 och har campus i Helsingfors och Otnäs. Universitetet
har idag 17 000 studenter, 300 professorer och 4 300 anställda.28
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När Aalto-universitetet startade så anammades idén om tabula rasa29, att
universitet skulle bedriva verksamhet utan historia eller traditioner. Framtiden
skulle stå i fokus för universitetets verksamhet och den officiella policyn var att
förneka det som härrörde från de tre tidigare högskolorna. Till exempel så
anammande man inget av de gamla logotyperna, namnen eller sigillen för de
gamla högskolorna. Allt grafiskt material för det nya universitetet skulle skapas på
nytt. I artikeln ”What money cant buy? Scientific and historical collections at
Aalto university” (2012) diskuterar Anne Vähätalo och Panu Nykänen vilka
konsekvenser detta har inneburit för universitetet och dess samlingar.30
En kommitté som tillsattes 2010 kom fram till att Aalto-universitetets
samlingar främst bestod av tre olika typer: 1.) vetenskapliga och pedagogiska
samlingar 2.) konstnärliga samlingar för pedagogik och forskning 3.) kulturhistoriska samlingar förknippade med universitetet som institution. Kommittén
menade också att trots att institutionerna själva sköter sina egna samlingar så
borde det finnas gemensamma regler. En grupp med kunskaper inom museivetenskap och arkitektur borde ha ett ansvar för samlingarna när de inte längre kan
användas för undervisning eller forskning. Kommittén rekommenderade också att
gruppen borde få garanterad finansiering samt ha lokaler för förvaring av samlingarna.
Den huvudsakliga uppgiften för denna grupp ansågs vara att ordna temporära och
permanenta utställningar, vilket inkluderade interiörer designade av bl.a. Alvar
Aalto. Institutionssamlingarna skulle ställas ut i närheten av sina respektive
institutioner men samtidigt vara synliga för allmänheten. Gruppen skulle också ha
i uppdrag att skapa tema-baserade utställningar som kunde visas vid guidade
visningar. Förslagen från kommittén har genomförts med en måttlig budget och
har resulterat i ett delvis virtuellt museum i samarbete mellan bibliotek, arkiv och
museum.31
Tekniska högskolans kulturarv
Samlingarna från Tekniska högskolan består av konst, en del möbler, litteratur,
emblem samt föremål och instrument från de gamla fakulteterna. Delar av
samlingarna och lokalerna de förvarades förstördes under finska vinterkriget och
andra världskriget. Efter andra världskriget fick Tekniska högskolan stora
samlingar av vetenskaplig litteratur som två årtionden senare kasserades när
skolan flyttade sitt campus till Otnäs.32
Under år 2000 startades ett projekt vars syfte var att inventera Tekniska högskolans samlingar. Stora delar av samlingarna inventerades helt eller delvis men
föremålen och instrumenten ingick inte i detta. I Finland fanns det inga museer
29
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med fokus på utbildning och forskning inom teknologi. De stora samlingarna som
fanns var inte tillgängliga för allmänheten och över dessa fanns inga helt uppdaterade inventeringar. Inför att Aalto-universitetet skulle skapas så togs ett
initiativ som senare ledde till skapandet av kommittén som skapade riktlinjer för
samlingar och för ett framtida museum.33
Under renovering av universitetets campus i Otnäs som startades 2011 så förändrades policyn för hur lokalerna skulle värderas. Förvaringsutrymmen fick då
samma värde som föreläsningssalar. Detta ledde till att lokalerna inventerades och
rensades och detta innebar stora problem för kulturarvet. Institutionerna hade inte
längre råd med förvaringsutrymmen för sina samlingar och föremål riskerade att
kasseras. Anne Vähätalo och Panu Nykänen kritiserar detta i sin artikel från 2012
och menar att idén om att göra vinst på fastighetsinvesteringar av campusbyggnader inte hör hemma i den akademiska världen. De menar att lokaler för
förvaring av kulturarv borde ges ett lägre värde.34

Tidigare forskning
Akademiskt kulturarv och universitetssamlingars situation
Det finns forskning som berör akademiskt kulturarv och universitetssamlingar.
Denna presenteras främst i antologier och i en mängd fristående artiklar, inte i
stora övergripande verk. Universeum (som nämnts i tidigare kapitel) har till
exempel publicerat tre antologier med baserat på olika konferenser som arrangerades med olika tematiska vinklar.35 De flesta studier som genomförts är dessutom
studier som fokuserar på en viss samling samt på ett specifikt universitet eller land
och detta innebär att det inte finns övergripande litteratur på området. Detta kan
bero på att akademiskt kulturarv och universitetssamlingar som forskningsfält är
relativt nytt. Ett exempel på detta är att Universeum och UMAC startades år
200036, relativt sent i förhållande till ICOM som startades redan 1946.37
Kulturarv som är kopplat till universitet och akademier kan därför ha flera
olika benämningar. Ett är till exempel ”academic heritage” som organisationen
Universeum använder i sina staturer om organisationen. Det finns också exempel på
hur forskare använder sig av begrepp som ”scientific heritage” eller ”university
heritage”.
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Steven W.G. de Clerq använder sig av begreppet akademiskt kulturarv i sin
artikel ”Uniting Forces: European Network and National Collaborative projects”.
Han menar att universitet har ett ansvar att förvalta sitt kulturarv, ett kulturarv som
förkroppsligas av universitetssamlingar. I hans artikel väljer han att begränsa
begreppet akademiskt kulturarv till endast universitetssamlingar och inte inkludera
bibliotek, arkiv och byggnader.38 Akademiskt kulturarv som begrepp omnämns
också i Universeums statuter och de väljer att använda begreppet i en vidare
bemärkelse.39 I statuterna under artikel två som berör organisationens mål går att
läsa följande:
Universeum is concerned with European academic heritage in its broad sense, tangible and
intangible. It aims at the preservation, study, access and promotion of European university
collections, museums, archives, libraries, botanical gardens, astronomical observatories,
monuments, and in general all European institutions holding academic heritage of significance.40

De Clerqs definition av akademiskt kulturarv är för den här uppsatsens syfte att
anse som något för snäv. Han väljer att endast fokusera på de fysiska samlingarna.
Universeums definition är bredare och mer inkluderande, och på ett tydligare sätt,
återkopplar till begreppet ”heritage”. I denna uppsats kommer därför Universeums
definition av begreppet att användas. Det bör påpekas att fokus för uppsatsen är
samlingen på institutionerna snarare än universitetens akademiska kulturarv i en
vidare bemärkelse. Det är viktigt att understryka att samlingarna ändå ingår som
en del av universitetens akademiska kulturarv.
Föremålssamlingar på universitet omnämns oftast som universitetssamlingar eller vetenskapliga samlingar. I uppsatsen används begreppet universitetssamlingar då det på ett tydligt sätt benämner föremål som tillhör universitetet med
varierande historiskt värde samt att det inte nödvändigtvis behöver innehålla föremål som är kopplade till vetenskapsutövande.
Universitetssamlingar har huvudsakligen skapats för att tjäna som undervisningsverktyg eller för forskning. Det finns en mängd olika typer av samlingar på
universitet. De vanligaste kategorierna är: 1.) bibliotek och arkiv 2.) historiska
samlingar 3.) naturhistoriska samlingar 4.) etnografiska, antropologiska och
medicinska samlingar 5.) arkeologiska samlingar och konstsamlingar 6.) samlingar
av vetenskapliga och teknologiska instrument.41 En del samlingar påbörjades redan
vid 1800-talet eller tidigare. Med tiden tappade samlingarna sin roll inom undervisningen och många av dem föll i glömska. De senaste trettio åren har det dock
genomförts kraftansträngningar för att dokumentera, omorganisera och
tillgängliggöra dessa samlingar för en större allmänhet. Det finns ett växande
38
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intresse för dessa samlingar men trots det är många samlingar än idag fortfarande
övergivna och bortglömda, till stor del på grund utav att de kan vara svåröverskådliga och kostsamma att bevara. Samlingarna kräver stora förvaringsutrymmen, helst med klimatanpassning, något som kan vara svårt att motivera när
universiteten vill använda lokalerna för kontor eller undervisning. Samlingarna
behöver också yrkeskunniga som kan hantera och bevara föremålen. Detta är kostsamt och leder i sin tur till att samlingarna riskerar att skadas eller till och med
kastas.42
Ett annat problem som bidrar till att samlingarna faller i glömska är brist på
dokumentation. Det är möjligt att universitet inte ens känner till att de har
samlingar och den information som finns om dem är väldigt knapphändig. En
annan bidragande faktor till samlingarna glöms bort är att forskningen utvecklas
hela tiden och ständigt skapas det nya vetenskapliga fält som kan resultera i att
samlingarna inte längre används då det vetenskapliga fältet som de ingår i inte
längre anses intressant. Steven W.G. de Clerq menar att föremål i universitetssamlingar inte bara har insamlats utan också valts ut i ett speciellt syfte. Att det
inte är objektet i sig som är viktigt utan vad det kan berätta. När forskaren har
utvunnit informationen som hen behöver från ett föremål så har man inte längre
någon användning av föremålet. Föremålen förlorar på så sätt sin ursprungliga
funktion. En del samlingar kan bevaras för dess kvalitet och betydelse för den internationella forskningen medan andra flyttas till källare eller förrådsutrymmen
och blir bortglömda.43 Samlingar som sparas är ofta en konsekvens av en handfull
engagerade och passionerade entusiaster som utanför sina ordinarie arbetsuppgifter lägger ner energi och tid för att bevara dem.44 Forskningen visar på att
universitetssamlingar på många sätt skiljer sig från traditionella museisamlingar
som tillhör museer och förvaras i magasin.
Vidare problematiserar Brenni universitetssamlingars situation. Han menar att
man bör beakta att universitetens främsta uppgift inte är att bevara kulturarv.
Brenni menar att det förekommer en paradox, att det finns ett växande intresse för
samlingarna både inom forskarvärlden och utanför den men att de trots detta
riskerar att försvinna. Det finns dock exempel på hur stora äldre universitet har
organiserat en del samlingar i universitetsmuseer där de visas för allmänheten.
Samlingarna har oftast valts ut då de är till stor del enhetliga och kan visa en utveckling av universitetets aktiviteter. De är materiellt bevis på den undervisning
och forskningsprojekt som har bedrivits under lång tid. De har ofta även en
koppling till platsens lokala historia. Brenni påpekar att det är just detta som gör
att universitetsmuseer skiljer sig från vetenskapliga och tekniska museer. Dessa
museer har samlat eller erhållit föremål från många olika källor medan
42
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universitetsmuseer har en annan typ av kontext som är universitetet självt.45
Sammanfattningsvis går att konstatera att universitetssamlingar på många sätt befinner sig i en annan typ av situation än museisamlingar. Professionella vittnar om
att samlingarna faller i glömska men samtidigt finns exempel på hur universitet
har valt och lyckats med att exponera och skapa intresse för sina samlingar. Av
den litteratur som finns att tillgå om universitetssamlingar tycks majoriteten av de
yrkesverksamma inom området dela uppfattningen om att många universitetssamlingar är utsatta för risker. Dessa risker utgörs huvudsakligen av att samlingarna
riskerar att skadas eller förstöras samt att deras kontext och informationen om dem
går förlorad.
Det finns forskare som pekar på betydelsen av att studera universitetssamlingar. I en artikel i antologin Arranging and Rearranging: Planning University Heritage for the Future diskuterar Axel Christophersen, Thomas Brandt,
Anne Kristine Børresen och Kristian Overskaug behovet av att kontextualisera.
Understanding the context means understanding how different objects or material environments were an integral part of a mutual, complex reality and are thus capable of revealing and
making this reality visible. Collecting and arranging university heritage demands a deeper
concern for this material context, both for the scientist doing research as well as for the public
at large, because objects in context typically raise more interest in, and reflection upon, their
history and their stories.46

Sättet som vi studerar dessa kontexter har också stor påverkan på hur vi samlar,
organiserar och registrerar samlingarna. De menar även att kontext är avgörande
för att i veta hur akademiskt kulturarv för framtiden ska bevaras. De har besökt
många universitetssamlingar och funnit att intresset för kontext många gånger har
visat sig vara begränsad. Modeller, instrument och provexemplar ställs ofta ut som
unika föremål. Relevant kontext anses som självklar och de menar också att föremålen ofta placeras i en kontext som inte är deras. De nämner ett uttalande av
historikern Christoph Meinel som menar att kemiska samlingar aldrig har
existerat. I ett kemilaboratorium gick det helt enkelt inte att hitta instrumenten
ståendes i stora vackra skåp av mahogny som ofta för tankarna till naturhistoriska
museer.47 Det finns många aspekter kring museisamlingar som gör att deras
situationer ser olika ut beroende på var de befinner sig. Det finns ingen garanti att
universitetssamlingars kontext finns dokumenterad.
Det finns en del exempel på hur viktigt arbete kring universitetssamlingar
genomförs, som till viss del motsäger bilden av att de kan betraktas som helt bortglömda. Organisationer som Universeum och UMAC anordnar konferenser årligen där frågor kring universitetssamlingar diskuteras. I artikeln ”Repositioning
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University Collections as Scientific Infrastructures. A New Approach in
Germany” av Cornelia Weber, Sarah Link, Martin Stricker och Oliver Zauzig går
att läsa om hur sakkunniga från en rad olika tyska universitet möttes vid ett symposium och utbytte erfarenheter. Några år senare skapades Coordination Centre
for Scientific University Collections in Germany vars syfte är att utveckla
strategier för synliggörande tillgängliggörande av det tyska akademiska kulturarvet. Universitetssamlingar har i Tyskland blivit erkända som forskningsinfrastrukturer och flera universitet har skapat kommittéer som arbetar med samlingarna.48 Detta är ett tydligt exempel på hur det finns ett ökande intresse för
universitetssamlingar och behovet av koordination kring arbetet.
Karin Tyjberg skriver i artikeln Exhibiting Epistemic Objects om hur vetenskapliga och medicinska samlingar kan ställas ut för att på så sätt integrera
kunskapsprocessen med utställningen av dem.49 Hon menar att dessa typer av samlingar skapades för att generera kunskap och de kan därför betraktas som
epistemiska objekt som har ett nära förhållande till kunskapsproduktion. De
demonstrerar det materiella beviset på naturen och vårt sätt att förstå den. Sättet
som dessa föremål ställs ut kan resultera i att de kan fortsätta väcka nyfikenhet och
producera kunskap.50 Tyjberg visar här på att vetenskapliga samlingar (och i viss
mån även universitetssamlingar) har ett speciellt förhållande till de idéer som de
representerar samt att de har också en stark koppling till lärande och kunskapsproduktion.
I boken Fråga föremålen: handbok till historiska studier av materiell kultur
skriver H. Otto Sibum om vetenskapshistoria och de aspekter av vetenskapsutövande som inte kan läsas i vetenskapliga texter eller publikationer. Han förespråkar experimentell vetenskapshistoria som innebär lyfta fram den levda
erfarenheten av att utöva vetenskap. Detta innebär att fokus förflyttas till forskarens
kroppsliga upplevelser samt den materiella kulturen. Praktiker, vardagligt arbete
och assistenter har osynliggjorts i de skrivna källorna och vetenskapshistoriker har
utgått ifrån en skriftlig kultur i sin forskning. Historiker saknar verktyg för att
analysera de kroppsliga tekniker som är en viktig det av vetenskapligt utövande
och forskning. Experimentell vetenskapshistoria ämnar att utmana uppdelningen
mellan ”kroppslig och intellektuell kunskap” och tjäna som ett komplement till
traditionsenlig forskning.51
Sibum ger ett exempel i form av James Prescott Joules bestämmande av den
mekaniska värmeekvivalenten, ett berömt experiment som även idag genomförs
på skolor. Experimentet genomförs idag däremot med andra instrument. När
Sibum själv skulle genomföra experimentet med de tekniker och instrument som
48
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fanns tillgängliga vid Prescott Joules tid så visade det sig snart att experimentet
krävde mycket avancerade färdigheter för att hantera mycket känslig utrustning.
Stora delar kring detta nämns inte i de publicerade texterna om experimentet. Idag
genomförs experimentet med instrument som gör utövandet betydligt lättare.52
Sibum menar att dessa tysta kvarlevor av vetenskapsutövande på många sätt utmanar våra moderna tankesätt. Historiska vetenskapliga experiment ger kunskap
om vetenskapliga praktiker som forskning tidigare inte lyckats nå.53
Sibums analys visar på varför universitetssamlingar är viktiga att studera, inte
bara utifrån det egna ämnesområdet utan utifrån ett större samhällsperspektiv. Att
vara vetenskapsutövande förr krävde vissa färdigheter som inte omnämns i
skriftliga källor och då kan universitetssamlingar vara ett sätt att nå dessa
kunskaper. Universitetssamlingar är inte bara de fina föremålen som sparats utan
är lika mycket en del av de vardagliga materiella aspekterna av vetenskapsutövande. Detta kan i viss mån kopplas till resonemangen från Christophersen
mfl; experimentell vetenskapshistoria kan vara ett sätt att nå en del av den kontextuella informationen som de nämner i sin artikel. Man skulle kunna påstå att Sibum
anammat denna tanke och inkluderar även fysiska erfarenheter och reaktioner som
en del av denna kontext.

Teoretiska utgångspunkter
Fenomenologi
Inom fenomenologin ses människan som en aktör i de sociala sammanhangen.
Fenomenologin studerar hur människor möts samt hur deras kunskaper de redan
har sedan tidigare kan skapa nya kunskaper och situationer.54 Edmund Husserl
skapade ett begrepp som han kallade för livsvärlden. Livsvärlden är den faktiska
och gripbara verkligheten som vi lever i och som vi tar för givet. Det är från livsvärlden som vi får våra erfarenheter och vetenskaplig kunskap kommer och vi är
därmed beroende av den.55 Husserl menade att eftersom vi endast kan basera vår
kunskap på erfarenheter från livsvärlden så är denna också en förutsättning för all
kunskap. Detta innebär dock också att vi inte helt kan nå den objektiva
verkligheten. Husserl menar också att genom att studera det i vår värld som tas för
givet och som sällan utsätts för reflektion så kan nya fenomen belysas och undersökas.56
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Dessa teoretiska utgångspunkter kan kopplas till informanterna och deras upplevelser och kunskaper. Detta innebär på ett sätt att uppsatsen inte kan ge en till
fullo objektiv bild av samlingarnas situation men det är inte heller målet med en
fenomenologisk studie. Informanterna om ingår i studien har valts ut för deras
omfattande kunskaper om samlingarna och därmed kan deras upplevelser och tankar
kring dem ge intressant ny kunskap.
Alfred Shutz, som studerat under Husserl, vidareutvecklade idén om livsvärlden men fokuserade mer på den sociala interaktionen mellan människor. Han utvecklade en teori vars uppgift var att studera de sätt som vi människor använder
oss av för att tolka och bekräfta vår omvärld. Han kallade detta för den sociala
konstruktionen av verkligheten. Han menade att människors vardagskunskap i
livsvärlden är erfarenheter som delas och på så sätt skapar förståelse för samhället.
Schutz använder begreppet typifieringar som namn på de sätt som vi i första hand
använder för att tolka verkligheten. Typifieringar är en del av Schutzs idé om vardagskunskap. Dessa gör att vi förstår vad det innebär när vi hör sirener tjuta och
lampor blinka. Tankescheman aktiveras av typifieringarna och vi agerar därefter
genom att lämna plats åt utryckningsfordonet. Typifieringarna är det som gör att vår
vardag fungerar och de skulle kunna ses som ett språk som vi delar. Genom att
studera detta så kan vi förstå samhällets vardagliga rutiner. Schutz menar att vår
inställning till världen och uppfattningen av den byggs på vardagskunnande och
typifieringar. Han menar därmed också att kunskap har sitt ursprung i den sociala
interaktioner mellan människor.57
Peter Bergers och Thomas Luckman menade att samhället och dess sociala liv
är en mänsklig konstruktion som skapas genom sociala möten. Berger och Luckman
menade att samhället inte är en objektiv realitet som existerar bortom människors
kunskaper. De menade det är att summan av vardagslivets möten som skapar samhället.58 När handlingar upprepas många gånger så ses de inte längre som enskilda
handlingar utan som ett större mönster. Enligt fenomenologin är människan inte
slav under strukturen utan dess skapare som bekräftar den.59
Det finns två idéer inom fenomenologin som är särskilt viktiga för undersökningen och de valda metoderna. Den ena av dessa är informanternas vardagskunnande, i vilket samlingarna ingår. Genom att studera informanternas vardagskunnande så går det att få mer information om verkligheten, och mer specifikt i detta
fall, om samlingarna. Jag knyter med andra ord an till idén om att människor besitter kunskap om olika föremål, människor och omständigheter. I mitt fall så innebar det att kunskapen som informanterna har om samlingarna kan dokumenteras. För att kunna nå denna kunskap så valdes kvalitativa intervjuer ut som en av
mina metoder. Genom att ha genomfört kvalitativa intervjuer knyter jag an till den
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andra utgångspunkten, att mötet mellan människor skapar kunskap. I mitt fall så
utgjordes detta möte mellan matematiker samt en student inom
humaniora. Informanterna, med sina kunskaper om matematik och samlingarna,
mötte mig med mina museologiska perspektiv. Dokumentation av informanternas
kunskaper kan resultera i ny kunskap om denna information tillgängliggörs för en
större allmänhet.
En del av konceptet med kvalitativa intervjuer är visserligen att forskaren ska
agera så neutralt som möjligt mot sin informant. Detta är dock något som aldrig
helt kan uppnås. Forskaren kommer alltid påverkas av sina egna erfarenheter och
detta påverkar intervjusituationen. Forskaren använder sig också av sina utvalda
teoretiska utgångspunkter när intervjumaterialet analyseras.
Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt innebär alltså även vissa begränsningar. Individers egna upplevelser och kunskaper är det som främst studeras och
därmed kan inte en objektiv sanning nås på detta sätt. Fenomenologin förutsätter å
andra sidan att världen är socialt skapad och det är endast genom att studera den
gripbara verkligheten och människors erfarenheter som kunskap kan nås.
I Sibums idé kring experimentell vetenskapshistoria kan knytas till de fenomenologiska utgångspunkterna. Hans metod för att närmare undersöka kunskapsutövande grundar sig på liknande idéer som Husserls livsvärlden. Att det är genom
att återskapa experiment och uppleva dem som vetenskapsutövande och vetenskapsproduktion till fullo kan undersökas och förstås. Sibums metod kan användas för
att nå denna kunskap genom att återskapa de förutsättningar som dåtidens forskare
hade. Både Husserl och Sibum är på sätt och vis båda överens om att det finns
mycket kunskap som inte går att hitta i skriftliga källor.
Det finns två huvudsakliga anledningar till varför fenomenologi har använts
för att studera informanternas upplevelser. Den första berör informanternas
kunskaper om samlingarna och deras hantering. Informanterna har arbetat nära
dessa samlingar över en längre tid och har därmed omfattande kunskaper om dem.
Den andra anledningen är att det inte är många som intresserar sig för dessa typer
av samlingar och informanterna i denna uppsats har valts ut för att de kan mest om
dem.

Föremål som sociala ting
Föremål är stycken av den materiella världen. Föremål är tredimensionella och
utrymmet de tar i anspråk beror på deras materiella egenskaper som till exempel,
höjd, bredd, densitet o.s.v. Föremål kan aldrig vara på mer än en plats samtidigt
och det är föremålens materialitet som gör att vi kan uppleva dem. Människor och
föremål delar denna fysiska värld och detta skapar en relation mellan oss.60 Det
som skiljer föremål från annan typ av materia är att de kulturella och sociala
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värden som tillskrivits föremålet.61 De finns ständigt närvarande i människors
sociala liv, utan dem hade dagens samhälle inte existerat. Föremål skulle kunna
ses som inskriptioner på den fysiska världen som uttrycker sociala meningar. De
är värdelösa utan sociala idéer och sociala idéer kan inte existera utan fysiskt
innehåll. Uttryck och idéer är inte separata delar utan del av samma sociala
konstruktion.62
Detta är några av de grundläggande teoretiska utgångspunkter om föremål
som Susan M. Pearce använder sig av i boken Museums, Objects and Collections
(1993). Idén om föremåls sociala egenskaper och vår relation till materiella föremål har varit viktig för mig i arbetet med denna uppsats. Dessa teoretiska
utgångspunkter har varit speciellt viktiga när samlingarnas skiftande roll och
institutionernas förhållningssätt till dem analyseras. Genom att studera samlingarnas
skick, placering och användning kan vissa slutsatser dras kring detta. Dessa
perspektiv har också använts i förhållande till bristen på information och intresse
för samlingarna. Vad säger det om samlingens kulturella och sociala värden? Pearce’s perspektiv har valts ut för att även analysera detta. Samlingarna är idag en
del av universitetens kulturarv och det påverkar också de värden som tillskrivs
samlingarna. Dessa perspektiv är dessutom extra intressanta då majoriteten av
samlingarna består av modeller som är tänkta att utgöra fysiska representationer av
matematik. Modellerna kan ses som ett tydligt exempel på Pearce’s idé om att
uttryck och idéer är delar av samma sociala konstruktion.
Föremål har en begränsad livstid men denna kan bli mycket längre än våra
egna. Detta innebär att föremål har en förmåga att koppla dåtid till nutid och visa
på relationen mellan dessa. Föremål har förhållanden med de händelser och personer
som skapade dem. Denna idé är en grundläggande förutsättning för museer och
kultarvsinstitutioner vid arbete med insamling, bevarande och utställningsverksamhet.63 Samlingarna på Uppsala universitet och Aalto-universitetet kan ses
som det materiella konkreta beviset på forskning och vetenskap som tidigare var
aktuell. Föremålen i samlingarna kan kopplas till vetenskapliga upptäckter som
förändrade vår syn på världen. Samlingarna kan dessutom, genom sin relation till
dåtiden, berätta hur undervisningen gick till, hur universitetet var organiserat och
om personerna som använde dem. På det sättet är samlingarna inte bara ett sätt att
förstå de vetenskapliga ämnena utan kan berätta minst lika mycket om universitetets
historia. Pearces idéer används för att fokusera på universitetet, snarare än matematiska vetenskapen.
Pearce ger exempel på hur vårt språk inte alltid räcker till för att beskriva
föremål och materiella ting. Hur beskriver man två tröjor med liknande form men
med två olika blåa nyanser? Eller ett blommönster? Det är svårt att språkligt be61
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skriva dessa föremål med alla detaljer men om vi däremot får se dem så kan vi lätt
förstå och kan skilja föremålen åt. Våra sinnen i kombination med kultur har stor
påverkan på hur den sociala världen skapas. Pearce menar att den stora klyfta mellan
vårt sätta att uppfatta och att språkligt kunna beskriva föremål kan ses som en
antydan om att föremål spelar en stor roll för konstruktionen av vår sociala struktur,
större än vad vi hittills har velat erkänna. Vår förmåga att producera föremål i vår
värld är grundläggande för våra sociala liv.64 Detta perspektiv är intressant i förhållande till att samlingarna är universitetssamlingar, som var tänkt att användas i
forskning och undervisning. Modeller skapades för att tillfredsställa ett
visualiseringsbehov inom vetenskaperna.
I boken använder hon sig av ett exempel på hur ett föremål från den naturliga
världen tillskrivs kulturella värden. Detta exempel fokuserar kring en bit sten från
månen som samlades in i samband med Apollo 17. På månen hade månstenen
inget kulturellt värde men väl tillbaka på jorden ställs den ut i en altarliknande
monter på National Air and Space Museum i Washington. Månstenen har då
placerats i en mänsklig kulturell kontext.65 Detta exempel visar på hur sociala och
kulturella värden kan skapas genom att föremål ges en viss kontext. Ett föremåls
sociala och kulturella värden kan också förändras över tid. I fallet med
universitetssamlingar så finns exempel på detta. Föremål som användes för aktuell
forskning eller i undervisning kan numera ses som historiska föremål som visar ett
skeende i vetenskapens såväl som universitetets egen historia.
Ovan nämnda perspektiv har använts som analyseringsverktyg i min undersökning. Genom att se samlingen som uttryck för sociala idéer och värden så kan
dra vissa slutsatser kring dess roll på institutionen. Det går att studera hur vi interagerar med föremål för att dra slutsatser kring sociala idéer och förhållningssätt.
Det är viktigt att påpeka att detta kan vara minst lika intressant att studera hur vi
inte interagerar med föremål och dra slutsatser kring detta.

Kulturarv
Stefan Bohman diskuterar och definierar begreppet kulturarv i boken Museer och
kulturarv (2003) och använder sig av följande definition:
Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika
kulturuttryck, materiella, som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella
symbolvärden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade kulturarv särskild institutionaliserad omsorg.66

Han menar att samtliga materiella eller immateriella kulturuttryck inte är kulturarv
men att de kan bli kulturarv. Han redogör för tre huvudbetydelser av begreppet
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kulturarv: de föredömliga, det allomfattande och det analytiska. Det föredömliga
kan anses vara det som vi gillar och därför anser är värt att bevara. Till det allomfattande räknas allt som vi har ärvt från tidigare generationer. Det analytiska
menar han är de lämningar med mest symbolvärde som format andra eller oss
själva och därför prioriterar vi dess bevarade, oavsett om vi gillar lämningarna
eller inte. Han väljer att främst använda sig av den tredje analytiska tolkningen av
kulturarv. Han menar att kulturarv innebär subjektiva urval, att vi väljer ut vad vi
vill bevara då vi anser att det finns ett symbolvärde.67
Riksantikvarieämbetet är en myndighet som lyder under Kulturdepartementet.
De ansvarar för Sveriges frågor om kulturarv och kulturmiljö. På deras webbsida
kan man läsa en definition av begreppet kulturarv:
Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan – till exempel
spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner,
namnskick, kunskaper osv.
Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet preciseras för att belysa särskilda
delar av samhällsutvecklingen, till exempel det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.68

Kulturarv är ett brett begrepp som kan innefatta många olika typer av föremål,
miljöer och kulturyttringar. Riksantikvarieämbetets definition gör inget direkt
urval, de räknar alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan
som kulturarv. De nämner inte heller kulturella eller sociala värden. Om man
utgår ifrån de tre huvudbetydelserna av begreppet så skulle Riksantikvarieämbetets definition räknas till den allomfattande definitionen.
Owe Ronström diskuterar också kulturarvsbegreppet i boken Kulturarvspolitik: Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon. Han konstaterar, likt
Bohman, att begreppet är på många sätt svårdefinierbart men ändå etablerat och
kan appliceras på många olika omständigheter. Ronström knyter också an till de
tre huvudbetydelserna precis som Bohman. Ronström menar att kulturarv som
begrepp har flera skiftande motsägande betydelser. Dessa betydelser kan både utmana och samverka med varandra.69 Detta visar sig tydligt när jämförelser görs
med de ovan nämnda definitionerna.
I boken 100% kamp: Mänskliga rättigheter & kulturarv diskuteras kulturarv
kort i det inledande kapitlet av redaktörerna Mikael Eivergård och Anna Furumark.
De klargör en tydlig teoretisk förutsättning för bokens innehåll genom att kort
lyfta kulturarvet som viktig del av demokrati samt att människor är bärare av en
mängd olika identiteter. I avsnittet görs inga större försök att definiera begreppet
utan författarna menar att det ”inte går att fastställa kulturarv utifrån egenhet eller
67
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egenart” samt att ”Kulturarv ska förstås som dynamiskt och föränderligt”. Bokens
fokus är människors rättigheter till sitt kulturarv.70 Detta visar att kulturarv inte
bara behöver innefatta materiella ting utan även immateriella aspekter såsom identitet.
I min undersökning kommer jag främst att knyta an till den analytiska tolkningen av begreppet samt det som Bohman omnämner som den ”institutionella
omsorg” som medföljer när något benämns som kulturarv. Hur ser detta ut på
universitet? Jag kommer att undersöka vad det innebär för samlingarna att de finns
på universitet som i regel inte ägnar sig åt kulturarvsbevarande och dess förhållande till sina historiska samlingar.

Musealiseringsprocess och samlande
Musealiseringsprocessen är namnet på den process under vilken ett föremål blir ett
etnografiskt föremål eller ett museiföremål. Fokus riktas mot personen/personerna
som har använt, samlat eller skapat föremålet. Föremålet lyfts ur sin ursprungliga
kontext som omdefinieras och betraktas inte längre som ett vardagsobjekt. Denna
process ger föremålet en ny mening men samtidigt sker också fragmentering. När
föremålet blir en del av ett museums samlingar kan det komma att förenas med
andra som det från början inte hade någon koppling till. Föremålet kommer att
placeras i olika sammanhang och teman i samband med att det visas upp på utställningar. Blickarna som riktas mot föremålet blir annorlunda efter att det förts
in i museets samlingar. Besökare informeras om hur föremålet ska tolkas och det i
sin tur påverkar besökarnas världsbild.71
Denna teoretiska utgångspunkt har varit viktigt i arbetet med denna uppsats,
speciellt i förhållande till att universitet inte är museer. Begreppet kommer därför
att användas på ett något annorlunda sätt. Jag kommer att fokusera på hur
samlingarnas roll på institutionerna har förändrats och diskutera hur denna ser ut
på de olika universiteteten. Universiteten är inte museer och därmed ser denna
process annorlunda ut men begreppet och de teoretiska idéerna, hur föremålen ges
ny mening och nytt sammanhang, anses ändå vara användbar i denna undersökning.
Samlingar är inte naturliga, de uppkommer inte utan mänskliga beslut.
Samlingar kan vara resultatet av ett aktivt insamlingsarbete eller en rad donationer,
oavsett hur så är det ändå mänsklig aktivitet som står bakom dem. Samlingar kan
vara uppbyggda kring ämnen, material, personer, geografiskt område o.s.v.
Museer har ibland haft olika riktlinjer kring samlandet som varierar beroende på
samhällets förändringar. Många samlingar har påverkats av idén om att bevara det
som är fint och ovanligt snarare än det som är slitet och vardagligt. Föremål placeras
in i samlingar och sorteras efter olika typer av kategorier som material, tema,
70
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o.s.v.72 Detta utgår dock ifrån att föremålen hamnar på ett museum, för de samlingar som undersöks i denna uppsats är situationen en annan. En del av undersökningen ägnas åt att diskutera musealiseringsprocessen av universitetssamlingar
och diskutera hur universiteten som organisationer påverkar detta.

Metoder
Inom fenomenologin finns en idé om att kunskap skapas vid mötet mellan människor. Inom fenomenologin finns ett intresse av att, utifrån personers egna upplevelser och perspektiv, försöka förstå sociala och samhälleliga fenomen. Inom fenomenologin görs också antagandet att den väsentliga verkligheten är så som människor uppfattar att den är. Fenomenologin har därmed haft stor betydelse för den
kvalitativa forskningen.73 Det är utifrån dessa teoretiska perspektiv som kvalitativa
metoder valts ut för undersökningen.
Till kvalitativa metoder räknas bland annat intervjuer, analys av texter och
observationer. Det kan finnas stora skillnader mellan olika kvalitativa metoder
men det finns några genomgående drag som är typiska: forskarens roll, flexibel
forskningsprocess och analysen av data. Forskaren kommer nära objektet
/fenomenet som studeras i samband med observationen eller intervjun. Forskaren
får förtrogenhet för det som studeras, på gott och ont. Forskningsprocessen inom
kvalitativa metoder innebär att studiens form kan modereras beroende på vad som
händer under fältarbetet. När forskaren använder sig av kvalitativa metoder för att
analysera data så har de sällan helt utarbetade analysmodeller utan utvecklar
snarare sina egna.74

Undersökning och observation av samlingarna
Paulo Brenni skriver i artikeln ”Introduction. A Cumbersome heritage” om hur
samlingar kan studeras få kännedom om deras kulturella kontext. Han menar att
studenter kan vara hjälpsamma i denna process och i den så kallade reading artefacts approach. Genom att göra en grundläggande undersökning och analys av
föremålens funktioner, kännetecken och historia så kan en materiell länk skapas
till det förflutna. Brenni menar att genom till en början undvika skrivna källor om
föremålen så har metoden, i hans fall, fungerat som ett sätt för studenterna att utveckla sin observationsförmåga. På detta sätt är föremålen i fokus. Denna typ av
metod kan dessutom vara mycket fruktsam om man tar hjälp av experter som
historiker, forskare, tekniker o.s.v. Frågorna som ställs under processen är bland
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annat: Vad är detta för typ av föremål? Vad består det av? Hur tillverkades den?
Vem tillverkade den? Hur fungerar den? Har den använts? På vilket sätt? Har den
en specifik design? Vem använde den? Hade föremålet någon påverkan på
vetenskapen? Hur? Genom att ställa dessa så kan mängder med information
utvinnas. Detta kan leda till intressanta diskussioner som i sin tur kan leda till upptäckten av föremålens många förbindelser och sidor.75 Brennis metoder kan ses
som ett sätt att undersöka kontexten kring föremålen och därmed varit ett viktig
metod i undersökningen. I samband med dokumentationsarbetet så kunde samlingarna och dess skick undersökas närmare. Skador, etiketter, inristningar och
modellernas placering undersöktes och resulterade till exempel i vilka företag som
tillverkat modellera och på vilken ort. Samlingarnas skick har också kunnat ge
information om och i så fall hur den har använts. Skador kan till exempel tyda att
modeller har plockats fram, flyttats eller använts i undervisningen. Det har också
varit ett sätt att undersöka institutionernas respektive förhållningssätt till sina
samlingar. Hur samlingarna är placerade är också ett sådant undersökningsområde
då det ger inblick i institutionernas förhållningssätt i förhållande till sina samlingar.
Har samlingen placerats så att den är synlig eller inte? Varför?
Metoden observation har delvis använts i studien. Genom att använda Brennis
ovan nämnda metod så har inte bara modellerna i sig studerats men även miljön de
är placerade i har observerats. Samlingens placering kan ge viss information kring
institutionernas förhållningssätt. Har samlingarna placerats så att de är tillgängliga
eller inte? Varför, varför inte?
Observation med fokus på hur personer på institutionen interagerar med samlingarna har valts bort som metod. Det finns flera anledningar till detta. På Uppsala universitet fanns starka indikationer på att intresset för samlingen är låg samt
att den sällan används i undervisning eller visas upp för allmänheten. Därmed
ansågs det inte skulle vara fruktbart att genomföra en sådan typ av
observation, istället att kontaktades personer som hade eller skulle kunna ha
kunskap om samlingen. På Aalto-universitetet fanns inte möjlighet att genomföra
en sådan typ observation, dels för att min vistelse var kort men också för att syftet
med resan inte var detsamma som denna uppsats. Det fanns ingen möjlighet att
åka tillbaka för att göra detta utan har istället, precis som i Uppsala, kontaktat
specifika personer med kunskap om samlingen samt om dess placering idag.
Informationen om samlingens situation på de respektive institutionerna härrör
främst från intervjuer och e-postkorrespondens.

Intervjuer och informanter
Under en kvalitativ intervju är det intervjuaren och informanten som tillsammans,
i en dynamisk process, producerar kunskap. Kunskapen skapas ur det samtal som
75
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ger möjlighet för många olika perspektiv och aspekter som intervjuaren kan
undersöka. Några av dessa är till exempel att språkliga, kontextuella eller
pragmatiska aspekter.76 Det är utifrån dessa idéer som kvalitativa metoder valts ut
för denna undersökning. Kvalitativa intervjuer stämmer väl överens med de
teoretiska utgångspunkter inom fenomenologi som använts i denna uppsats.
Metoden är även lämplig i förhållande till syftet för denna uppsats och dess fokus,
nämligen informanternas egna tankar, upplevelser och åsikter.
Kvalitativa intervjuer kan göras på olika sätt, intervjuaren kan välja att använda sig av fasta frågeformuleringar eller mer öppna frågor. Frågornas formuleringar samt i vilken ordning de ställs kan anpassas beroende på situationen. Kvalitativa intervjuer ger forskaren möjligheten att undersöka nyanser och
dimensioner som inte hade kunnat nås med hjälp av standardiserade frågor.77
Intervjuerna för denna uppsats var semi-strukturerade, en del frågor hade förberetts på förhand men beroende på situationen så anpassades dessa och en del
följdfrågor ställdes.
Nedan presenteras informanterna vars utsagor har använts i uppsatsen mest
och de respektive intervjusituationerna diskuteras.
Göran Lundberg
Under dokumentationsarbetet på Uppsala universitet genomfördes två intervjuer för
att på så sätt få mer information om samlingen. Personen som intervjuades var en
f.d. lektor vid Matematiska institutionen vid namn Göran. Han hade arbetat vid
institutionen under många år; först som student, sedan doktorand och till sist som
lektor. Vid intervjuerna var han dock inte längre anställd på institutionen, han
hade gått i pension sedan ca 10 år tillbaka. Det fanns flera anledningar till varför
Göran valdes ut. Den främsta anledningen var att han var den som bäst kände till
samlingen och hade dessutom gjort en egen inventering av den. Han hade skrivit
en kortare sammanställning om modellerna samt vad de föreställde. En annan anledning till att Göran valdes ut var att det visade sig svårt att hitta någon annan på
institutionen som var villig att ställa upp på en intervju. Kontakt togs med flera
personer på institutionen under dokumentationsarbetet men samtliga utom Göran
avböjde av olika skäl. De var antingen för upptagna, ansåg sig vara okunniga på
ämnet eller helt enkelt o-intresserade. Den vanligaste av dessa orsaker var att personerna som tillfrågades inte kände till samlingen. Detta var på många sätt problematiskt då jag gärna hade velat intervjua flera olika personer från olika delar av
institutionen och detta var något som även projektledarna på Gustavianum hade
hoppats.
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Under arbetet med denna uppsats gjordes ett nytt försök för att försöka hitta någon
från Uppsala universitet som ville och kunde ställa upp på en intervju. Detta gav
inga resultat utan jag hänvisades till Göran då han var den som hade mest kunskap
om samlingen. Frågorna var anpassade efter uppsatsens syftes-formulering men
Göran var som sagt inte längre aktiv vid institutionen. En förutsättning för denna
intervju var att han försäkrades om att det han berättade var hans egen uppfattning
och kanske inte nödvändigtvis stämde överens med situationen på institutionen
idag. En tredje intervju genomfördes med honom och kompletterades med epostkorrespondens och korta samtal med två personer vid institutionen. Detta
gjorde att jag ändå fick en god bild av samlingens situation idag.
Under den första intervjun med Göran (från 2013) genomfördes först i ett avskilt rum och sedan, under intervjuns gång, förflyttades den ut i korridoren för att
titta på samlingen samtidigt. När vi stod framför samlingen och så fotograferades
varje modell som han tog fram för att underlätta vid transkriberingen. Att intervjun
delvis genomfördes i korridoren framför skåpen med modellerna var också till viss
del problematisk. Det rörde sig folk i korridoren, bakgrundsljud blev påtagligare
än när vi satt i ett avskilt rum. Miljön kunde upplevas som störande. Intervjun
ändrade karaktär en aning och blev mer som ett samtal. Det var märkbart att
Göran uppskattade att stå framför modellerna och berätta om dem. Hans samtalstempo blev något snabbare och upplevdes honom som mer engagerad. Göran
talade mer fritt och han tilläts göra det. De andra intervjuerna genomfördes i ett
rum där vi kunde sitta ensamma och dessa intervjuer blev något mer strukturerade.
Otto Mäkelä
Vid mitt besök på Aalto-universitetet år 2013 så intervjuades Otto Mäkelä, en
professor emeritus på institutionen för matematik och systemanalys. Min kontaktperson Jenny Salo hade ordnat intervjun. Hon menade att han bäst kände till samlingen, även om han inte längre var aktiv vid institutionen. Han hade arbetat nära
samlingen och under början av 60-talet hade han organiserat och inventerat samlingen. Att välja ut Otto som informant var inte ett beslut som jag själv var aktiv i
utan detta hade gjorts åt mig av Jenny Salo. Jag hade stort förtroende för att hon
hade kontaktat en person som hade stor kunskap om samlingen men jag bör samtidigt beakta att jag själv inte var med i denna process.
Otto hade inte till fullo fått information om vilka frågor som skulle ställas
eller vilket ämnesområde som studerades. Detta förklarades vid intervjun och detta
kan ha påverkat hans svar till viss del. Möjligtvis hade han kunnat förbereda sig
som om han hade vetat mer om vad vi skulle prata om.
Under intervjun med Otto var också Jenny Salo närvarande. Detta kan säkerligen ha påverkat Ottos svar men detta uppfattades inte som ett stort problem av
mig. Otto vände sig till Jenny bara när han var osäker på något, ett namn eller årtal
till exempel. Detta hände dock inte så ofta utan endast vid enstaka tillfällen och
därför ansåg jag inte att det störde intervjun så mycket. Rummet vi satt i var ett

30

kontor på Aalto-universitet och vi hade stängt dörren för slippa eventuella störningsmoment. Intervjun genomfördes på engelska.
Intervjun med Otto var inte heller anpassad för uppsatsens syftesformulering
utan var en del av dokumentationsarbetet. Han kontaktades därför igen (när uppsatsarbetet hade påbörjats) via e-post för att ställa mer kompletterande frågor och
en eventuell intervju. I samband med detta menade han att han nog inte längre var
den person som var bäst lämpad att svara på mina frågor som nu hade en
annan karaktär. Anledningen till detta var att han inte längre arbetade vid
institutionen och kunde därmed inte berätta så mycket om hur samlingens
situation såg ut idag.
Elina Mäkinen
I samband med uppsatsarbetet kontaktades institutionen på Aalto-universitetet
igen för kompletterande frågor. En person hjälpte mig att fråga personer vid
institutionen om de kunde hjälpa mig. Kontakt togs med Elina Mäkinen som var
villig att ställa upp på en telefonintervju då det inte fanns möjlighet att besöka universitetet. Precis som med Otto förmedlades kontakten med Elina av en annan
person. Elina arbetar på institutionen idag som lektor inom matematik och hade
kunskap om samlingen. Elina fick veta innan intervjun vad som intresserade mig
och hon bad om att få frågorna per e-post innan intervjun så att hon skulle kunna
förbereda sig en aning. Frågorna skickades till henne och det fanns för- och nackdelar med detta, det ledde till att jag men även hon hade frågorna framför sig när
under telefonintervjun. Detta kan ha lett till att spontana diskussioner (som kan ha
stort analytiskt värde) inte uppkom i lika stor utsträckning men samtidigt blev
intervjun mer strukturerad.
Intervjun genomfördes också över telefon vilken på många sätt skiljer sig från
intervjuer där forskaren och informanten sitter i samma rum. Under vår intervju så
hade jag ibland svårt att höra vissa ord som Elina sa. Elina ombads oftast att inte
upprepa sig då bedömningen gjordes att jag skulle förstå vad hon menade baserat
på sammanhanget som jag däremot hörde. Följdfrågor ställdes för att försäkra mig
om att jag förstått det hon berättade. Vid ett tillfälle gick det inte att höra alls vad
som sades och då ombads hon att upprepa sig. Intervjun genomfördes på engelska

Diskussion kring intervjuer som metod
Informanterna är eller har varit aktiva vid de respektive institutionerna som omfattas av min undersökning. Två av dessa informanter (Göran och Otto) fick
kontaktades under dokumentationsarbetet och de kontaktades igen in samband
med uppsatsarbetet. Den tredje informanten (Elina) kontaktades i samband med
uppsatsarbetet. Samtliga av dem har arbetat med och intresserat sig för samlingen
på olika sätt.
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Informanterna har anonymiserats och getts fingerade namn i uppsatsen. Redan
från början har informanterna informerats om att de kommer att anonymiseras,
detta då det noterades att informanterna troligen skulle bli få redan under början
av uppsatsarbetet och därmed lättare kunna igenkännas. Tillåtelse att använda
intervjuerna från 2013 gav också från informanterna på nytt. Gustavianum har
också gett sitt tillstånd för mig att använda dessa.
Det bör klargöras att två av intervjuerna som genomfördes med Göran, samt
en med Otto var en del av dokumentationsarbetet som genomfördes 2013. Detta
innebär att alla frågor som ställdes till dem då inte var helt anpassade för denna
uppsats. Frågor om samlingen och dess ursprung ställdes till informanterna men
även frågor som berörde andra ämnen. Detta är något som har beaktats under
arbetet med denna uppsats. Intervjusituationen hade kanske blivit en annan om
frågorna endast hade ställts i förhållande till uppsatsarbetet. De hade kanske hade
anpassat sina svar om han visste att de i första hand skulle användas för en uppsats
och inte för ett dokumentationsarbete. Jag anser dock att intervjumaterialet går att
använda för denna uppsats. Frågor som ställdes berörde ändå delar av det som är i
fokus för undersökningen. För få ett så rättvisande material som möjligt så har
materialet utökats med fler intervjuer vars frågor har varit anpassade enligt uppsatsens syftesformulering och frågeställningar. Jag har på detta sätt säkerställt att
materialet blivit användbart för denna uppsats.
Under uppsatsarbetet uppkom en del svårigheter kring att hitta informanter
från Uppsala universitet. Under dokumentationsarbetet hade två intervjuer genomförts med Göran och under uppsatsarbetet ville jag intervjua någon annan som
fort-farande var aktiv på institutionen. Detta visade sig dock vara betydligt svårare
att ordna. Det fanns ingen som ville berätta om samlingen och det fanns indikationer på att det heller inte fanns så mycket kunskap om samlingen bland de
som arbetade på institutionen idag. Detta resulterade i att ytterligare en intervju
genomfördes med Göran men kompletterades genom att ställa specifika frågor till
administratörer och andra på institutionen via e-post. Situationen har inte varit
ultimat i förhållande till uppsatsmetoderna. Det visade sig senare att detta blev en
del av resultatet av undersökningen. Det faktum att det fanns svårigheter att få
kontakt med personer på institutionen vid Uppsala universitet besvarade en del av
frågorna.
På Aalto-universitetet gick det mycket lättare att få kontakt med personer som
ville berätta om samlingen. Jag rekommenderades att kontakta flera olika personer
och de övervägde om det var rätt person för mig att samtala med. Jag fick till slut
kontaktades Elina och en intervju genomfördes med henne. Frågor ställdes också
till Jenny Salo och Otto Mäkelä via e-post. Det var alltså betydligt lättare att få
kontakt med personer för att prata om samlingen på Aalto-universitetet än på
Uppsala universitet.
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Att intervjua matematiker
Kvalitativa intervjuer kan aldrig anses vara helt objektiva. Förhållandet mellan
intervjuare och informanten kan aldrig vara helt fritt från kontexten. Kvalitativa
intervjuer bör snarare ses som ett sätt för dessa två parter att förhålla sig gentemot
varandra.78
I boken Den kvalitativa forskningsintervjun diskuteras problematik som kan
uppstå när intervjuer görs över kulturgränser. Vid sådana intervjuer så kan det
vara svårt att uppfatta och tolka till exempel språkbruk och gester. Intervjuaren
behöver då bekanta sig med den nya kulturen och försöka navigera bland språkliga
och icke-språkliga uttryck som är främmande.79 Det finns vissa paralleller mellan
den problematik som diskuteras i boken och intervjuerna med några av mina
informanter. Trots att jag och mina informanter rör oss inom den akademiska
sfären och kan förstå varandra språkligt, på antingen engelska eller svenska, så var
jag tvungen att försöka navigera mig fram bland ord och uttryck som jag själv inte
kände till. Det uppstod ibland situationer när det vars svårt att förstå vad mina
informanter menade. De använde matematiska begrepp som var okända för mig
och de försökte efter bästa förmåga förklara. Dessa situationer uppstod främst när
vi pratade om enskilda modeller eller matematiska begrepp. Ibland ombads mina
informanter förklara en gång till eller så fick vi gå vidare för att sedan, efter intervjun, försöka hitta information om de begrepp som de använde. Jag gjorde bedömningen att det var bättre att gå vidare än att intervjun skulle stanna upp allt för
länge vid något specifikt begrepp. Oftast gick det bra då samtliga av mina
informanter hade erfarenheter av undervisning och kunde anpassa det de ville säga
en aning för att underlätta för mig.
Informanterna informerades om att min vetenskapliga disciplin var humaniora
och mer specifikt museivetenskap samt att jag inte hade kunskap om matematik.
Detta kan ha lett till både negativa och positiva konsekvenser. Det är möjligt att
mina informanter har anpassat sina svar i stor omfattning då de visste om inom
vilket ämnesområde undersökningen genomfördes. Å andra sidan så var det nödvändigt för mig att ge information om syftet med uppsatsen och därmed även
inom vilket ämne den ingick.

Utformning av intervjufrågor
Frågorna som ställdes till mina informanter under dokumentationsarbetet berörde
information om samlingarna. Mycket av denna information har använts i arbetet
med denna uppsats, främst för att få en ökad förståelse för vad samlingarna innehåller, dess historia, dess härkomst och användning. De mest grundläggande
frågorna kring detta som ställdes var:
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Hur och när kom samlingen till institutionen?



Var kommer samlingen ifrån?



Hur användes/används samlingen?



Vad består samlingen av?

Intervjufrågorna baserades på uppsatsens frågeställningar men förändrades en
aning så att de skulle kunna ställas som mer konkreta intervjufrågor till informanterna.


Finns det kunskap om samlingen vid institutionen?



Har det genomförts några åtgärder för att bevara samlingen?



Finns det någon på institutionen som är ansvarig för samlingen?



Har samlingen någon roll idag?



Har samlingen en roll att fylla i förhållande till institutionens historia?

Till Elina Mäkinen ställdes ytterligare tre frågor om samlingens placering, skick
och ansvar för samlingen. På Uppsala universitet har jag själv kunnat observera
samlingen både under dokumentationsarbetet och uppsatsarbetet. Samlingen på
Aalto-universitet hade jag inte möjlighet att själv observera den under uppsatsarbetet, det var därför mycket viktigt att ställa dessa frågor. Under mitt besök vid
Aalto-universitetet 2013 kunde visserligen samlingen observeras och detta gav
inblick kring dess skick men samlingen kom dock senare att flyttas efter mitt besök. Det var även viktigt att fråga som det fanns en central del av universitetet
som ansvarade för samlingen. På Uppsala universitet visste jag redan hur detta
organiserades men inte hur det såg ut på Aalto-universitet. Det var därför viktigt
att även ställa följande frågor till Elina för att få ett så rättvisande material som
möjligt:


Var är samlingen placerad?



Hur är samlingens skick?



Finns det någon central del av universitetet som ansvarar för samlingen?
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Denna process har inte varit helt oproblematisk. En del av frågeställningarna besvaras utifrån material som insamlats i samband med intervjuerna och en del härrör
från mina egna observationer. För att materialet skulle bli så representativt som
möjligt så har det kompletterats med fler frågor, intervjuer och en del uppgifter har
kontrollerats en extra gång.

E-postkorrespondens
För att komplettera materialet så har e-postkorrespondens som förts med en rad
olika personer använts. I Uppsala så består dessa av administratörer och en annan
anställd vid institutionen samt Cecilia Blomberg på Gustavianum. Av de personer
som har kontaktats i Finland via e-post så har korrespondens med Jenny Salo, Otto
Mäkelä och Leena Jarvinen använts i uppsatsen. E-post-korrespondens har varit
ett sätt att ställa specifika frågor till informanterna utan att ha en muntlig intervju.
Informanterna från Finland har jag dessutom inte haft möjlighet att träffa fysiskt
under arbetet med uppsatsen och därför har e-postkorrespondens varit en viktig
metod för att insamla material. Det är dock viktigt att diskutera denna typ av
metod då formen kan ha stor påverkan på vilket material forskaren får.
En problematisk aspekt kring användning av e-postkorrespondens är att
informanterna kan missa ett e-postmeddelande i sin inkorg eller så kan tekniska
missar leda till att e-postmeddelandet inte ens når informanten. Svaren från
informanterna kan också inkomma lång tid efter att frågan först ställdes och därmed måste forskaren planera in tid för detta scenario.80
Det kan ibland vara ett bättre sätt att få fram information då det kan kännas
mer bekvämt för en del informanter att få formulera sig i skrift. Informanten och
intervjuaren behöver inte tänka på att hitta en tid för att ses. Det kan också kännas
enklare för en informant att undvika vissa frågor som hen inte vill svara på än i en
muntlig intervjusituation.81 Vid e-postkorrespondens kan också informanterna ta
tid på sig och fundera på vad de vill ha sagt och hur.
I undersökningen har e-postkorrespondens använts som ett sätt att kontrollera
vissa uppgifter som nämnts i intervjuerna. Detta kan vara att till exempel en informant har nämnt att en annan person eventuellt kan ha kunskap om ett visst förhållande och frågor har då ställts via e-post kring detta. Detta har gjorts för att
säkerställa att det empiriska materialet motsvarar den rådande situationen så
mycket som möjligt. Det huvudsakliga empiriska materialet är dock intervjuerna
samt informanternas upplevelser.
E-post innebär också att information begränsas till det skrivna ordet. Budskap
som kan avläsas till exempel kroppsspråk, tonfall och blickar går förlorade i detta
medium. Dessa kan, till viss grad, ersättas av skriftliga uttryck som är typiska för
80
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chattar eller e-post, till exempel förkortningar, emojis, satsbyggnad eller stavning.82 Detta kan dock aldrig helt ersätta de budskap som kan avläsas vid intervjusituationen då dessa är betydligt mer nyanserade i verkligheten än vad som kan
avläsas i skrift. E-postkorrespondens har använts i mindre utsträckning än intervjuer så bör det dock att betraktas som ett viktigt komplement till det empiriska
materialet.
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Undersökning

Introduktion till samlingen vid Uppsala universitet
Matematiska institutionen ligger på Ångströmlaboratoriet vid Polacksbacken, en
bit ifrån Uppsalas centrum. En av de lokaler som institutionen disponerar på campus
är en korridor där ett flertal anställda har sina kontor. I mitten av korridoren finns
en mer öppen yta med ett kök med bord och sittplatser där personalen kan äta
lunch. I korridoren står också några ljusa bokhyllor med en samling av ca 70
stycken modeller. Modellerna har olika former och material men majoriteten
består av gips. De som inte är tillverkade av gips är tillverkade av plast, plexiglas
och papper. I en av hyllorna finns också en trälåda som man innehåller trådar och
små metallvikter som är resterna av en trådmodell.83

Figur 1. Samlingen på Matematiska institutionen. Foto: Annika Sonnek
2018-02-07

Göran Lundberg gjorde 2003 en inventering och skrev en sammanställning om de
matematiska modellerna. I sammanställningen framgår att gipsmodellerna köptes
83
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in under senare delen av 1800-talet. Modellerna av plast och plexiglas köptes in
under 1980-talet.84 Göran själv trodde att gipsmodellerna köptes in under perioden
1870-80-talet.85 Sammanställningen består dels av en inledande text och därefter
redogörs de matematiska formlerna som modellerna representerar. Hyllorna har
försetts med markeringar som till exempel A1, A2, etc.86 Detta är dock problematiskt
då markeringarna inte finns på modellerna i sig. Om modellerna flyttas från den
hylla till en annan så kan detta leda till att det inte går att utläsa vilken modell som
representerar vilken formel. Många av gipsmodellerna är kantstötta och smutsiga.
Några av gipsmodellerna har fastklistrade små bruna etiketter tryckta på tyska.
På etiketterna står titeln på modellen (vad den föreställer) samt tillverkaren och i
vilken serie som modellen ingår i. De flesta av gipsmodellerna är tillverkade av
företaget Brill, förutom en modell som är från företaget Schilling.
I samlingen ingår också cirka 15 modeller av plast. Jag använder mig av ordet
”cirka” då flera av modellerna går att ta isär i flera bitar och bygga ihop med andra
delar. Några av dessa har öppningar i sig som gör att man kan hälla i vätska i dem
för att påvisa volymskillnader.

Introduktion till samlingen vid Aalto-universitetet
Institutionen för matematik och systemanalys är en del av Aalto-universitetets
högskola för teknikvetenskaper. Institutionen finns på våning 2 och 5 i huvudbyggnaden Otakaari på campus Otnäs. Vid min vistelse på universitetet så stod
samlingen placerad på hyllor i ett förråd på institutionen. Vanligtvis brukade
samlingen vara placerade i montrar med glasdörrar ute i en korridor som studenter
har tillgång till. Montrarna brukade vara låsta men försedda med glasdörrar och i
dem fanns, förutom modellerna, också ark med information om de olika
modellerna såsom vilka ekvationer de representerar. Montrarnas placering i en
korridor där studenter passerar var resultatet av ett aktivt beslut då man ville att
modellerna skulle kunna visas upp. Anledningen till att samlingen stod ett förråd
vid mitt besök var att både montrarna och byggnaden renoverades. Vid mitt besök
så hade samlingen stått i förrådet i sex månader.87
Samlingen består av närmare 150 modeller i olika material, varav majoriteten
var gips eller trådmodeller. Samlingen består egentligen av tre olika tidsperioder
av olika material. Den första samlingen består av gips- och trådmodeller från
1900-talets början. Otto Mäkelä berättade att modeller av den typen som de har
tillverkades i Tyskland under 1870-1930 och att de såldes till olika universitet i
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Europa. Han kände dock inte till hur samlingen kom till institutionen. Det fanns
en professor vid namn Leonard Hjelmman arbetade på Tekniska högskolan i
Helsingfors som var intresserad av geometri. Hjelmman arbetade som professor på
högskolan 1908-1937 och han arbetade också som högskolans rektor 1919-1937.88
Otto berättade han kan ha varit intresserad av dessa typer av modeller och kan
vara den som lät köpa in dem till institutionen.89 Gipsmodellerna är märkta med
etiketter och av dem framgår att en del av dem är inköpta från företaget Brill och
en del från Schilling.90

Figur 2. Samlingen i förrådet vid mitt besök 2013-10-31. Foto: Annika
Sonnek

Den andra samlingen utgörs av matematiska instrument som förvaras i trälådor.
Instrumenten användes för att mäta och rita matematiska integralkurvor.
Hjelmanns efterträdare som professor i matematik var Johannes Evert Nyström
och även han intresserade sig för denna typ av matematik. De matematiska
instrumenten införskaffades troligtvis under hans tid som professor.91
Den tredje samlingen är studentarbeten från en kurs i deskriptiv geometri
under 1960- och 1970-talet. Studenterna skulle lära sig att rita och för att kunna
göra detta var de också tvungna att tänka i tre dimensioner. En av uppgifterna som
studenterna fick var att skapa modeller. Otto berättade att studenterna lärde sig
mycket när de arbetade med att skapa modellerna. De modeller som han ansåg
88
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vara extra välgjorda sparades. Otto använde också modellerna vid föreläsningar
men efter ett par år så slutade de användas. 92
Under 1966 fick Otto uppdraget att inventera samlingen och organisera dem i
de montrar som de sedan har varit placerade i. Han organiserade samlingen utifrån
olika typer av kataloger som modellerna beställdes ifrån. Modellerna gavs då inventarienummer och modellerna märktes med etiketter i plast.93
Samlingen är generellt sett i bra skick, några är lite kantstötta och smutsiga.
En av modellerna förvarades vid mitt besök i en låda omgiven av mjukt material.
Modellen är skadad och gips har börjat ramla av på vissa områden.94

Samlingarnas placering
Informationen kring samlingarnas placeringar härrör från egna observationer och
dels intervjuer med informanter. Detta innebär att informationen som analyserats
främst kommer från deras och mina egna erfarenheter.
1966 flyttades Tekniska högskolan i Helsingfors till Otnäs och samlingen
flyttades samtidigt. Den flyttades hastigt till det nya lokalernas bottenvåning och
flera av modellerna skadades eller förstördes helt i samband med detta. Senare
samma år arrangerade Otto samlingen i de montrarna som de än idag är placerade
i. Montrarna placerades i en korridor som studenterna hade tillgång till. Beslutet
att placera dem på detta sätt grundade sig på att anställda på institutionen ville att
modellerna skulle visas.95 Där stod de fram till att matematiska institutionen bytte
lokaler igen för några år sedan och även då blev Otto ansvarig för att organisera
samlingen.96 Vid mitt besök vid Aalto-universitet hade samlingen placerats i ett
förråd under tiden som både montrarna och lokalerna renoverades.97 Jenny Salo
berättade att efter att montrarna var färdiga så skulle samlingen återigen placeras i
dem men att de eventuellt skulle organiseras på ett annorlunda sätt än tidigare.98
Enligt Otto har samlingen varit placerad på ungefär samma plats, i samma
montrar under de senaste 50 åren fram till dess att den flyttades till förrådet. Samlingen har dessutom varit placerad på en plats där den kan ses av både lärare, studenter och även andra intresserade besökare. Vid mitt besök var samlingen inte
utställd men målet var att de skulle ställas ut igen när renoveringen av lokalerna
och montrarna var klara. Både Otto och Elina uttrycker att placeringen av
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Figur 3. Samlingens placering idag. Det är endast delar av samlingen som syns
på bilden. Foto: Harri Varpanen. Institutionen för matematik och systemvetenskap, Aalto-universitetet. 2015-04-23.

samlingen är ett resultat av ett aktivt beslut av institutionen, att det finns en vilja
att presentera samlingen för allmänheten.
Göran kom till Uppsala för att studera år 1963 och Matematiska institutionen
hade då lokaler på Sysslomansgatan, i samma hus som tillhör Göteborgs nation.
Institutionen disponerade samtliga våningar ovanför gatuplan. I ett hörn i biblioteket stod samlingen inlåsta i skåp.99 Biblioteket var inte tillgängligt för studenter.100
Institutionen flyttades senare till det som idag är Teologicum och Historicum, hus
1 på campus Engelska parken vid Thunbergsvägen. Institutionen hade sitt säte där
i ca 10-15 år och då ställdes modellerna ut i lektionssalarna.101 Modellerna placerades i skåp och där blev de mer tillgängliga för bland annat studenter som i sin tur
ledde till att vid enstaka tillfällen plockades fram.102 Samlingen togs med även vid
nästa flytt till det som idag kallas för Polacksbacken. Där flyttade institutionen in i
först kasern 2 och senare kasern 3 där regementet S1 tidigare hade haft sina lokaler.
I maj 2003 genomförde Göran en inventering av samlingen inför att ett öppet hus
(på Polacksbacken) arrangerades för allmänheten. Samlingen ställdes då i ordning
i de skåp som den idag är placerad i och därefter flyttades den till sin nuvarande
plats när institutionen bytte lokaler igen.103 Skåpen är inte låsbara och en del av
dem har inte dörrar.104 Denna information som Göran berättar om är en del av samlingens kontext och han visar på en god kunskap kring samlingarnas olika
99

Intervju med Göran Lundberg, 2013-03-13.
Intervju med Göran Lundberg, 2013-06-13.
101 Intervju med Göran Lundberg, 2013-03-13.
102 Intervju med Göran Lundberg, 2013-06-13.
103 Intervju med Göran Lundberg, 2013-03-13.
104 Observation, Matematiska institutionen, Uppsala universitet 2018-02-07.
100

41

placeringar när han var aktiv vid institutionen. Samlingen på Uppsala universitet
har, till skillnad från Aalto-universitetets samling, flyttats ett flertal gånger de senaste 50 åren. Ibland har samlingen placerats tillgänglig för studenter och ibland
inte. Idag står samlingen i en korridor som studenter visserligen har tillgång till
men som egentligen inte är tänkt som utrymme för studenter att vistas på.
Både Otto och Göran har kunskaper och egna upplevelser av samlingarnas
placeringar sedan mitten på 1960-talet. Dessa kunskaper kan ses om viktig kontextuell information kring samlingarna; hur de har hanterats och placerats.
Samlingarnas placering kan kopplas till institutionernas förhållningssätt till
dem. På Aalto-universitetet visas samlingen upp och den har placerats i låsbara
glasmontrar som dels tillgängliggör och dels skyddar samlingen. På Uppsala
universitet är situationen en annan, institutionen har inte genomfört några betydande åtgärder för att tillgängliggöra eller säkerställa samlingen. Hyllor har köpts
in för modellerna men platsen där de är placerade är dock ett personalutrymme dit
studenter och allmänhet egentligen inte har tillgång även om den går att besöka
utan passerkort eller nycklar. Skåpen är inte låsbara och en del av dem har inte
dörrar som resulterar i att det är lätt för vem som helst att komma åt samlingen.
Institutionen ombesörjer inte sin samling på samma sätt, möjligtvis har den ett lågt
värde. Det går dock att konstatera att den ändå har medtagits vid varje flytt när
institutionen har bytt lokaler men de åtgärder som gjorts har utförts av Göran. Jag
kommer diskutera mer kring samlingarnas skick och de åtgärder som genomförts
för att bevara samlingarna i nästa kapitel.

Samlingarnas skick
I denna del av undersökningen kommer frågor kring samlingarnas skick att besvaras samt om några åtgärder har genomförts för att bevara samlingen. Dessa typer
av åtgärder kan dels vara antikvariska men de kan också innebära att man till exempel valt att placera samlingen på en viss plats eller genomföra säkerhetsåtgärder. Informanterna i studien har arbetat nära samlingarna och de kan därmed också
ge viss information kring bakgrund kring dess skick och åtgärder som genomförts.
I detta avsnitt har Brennis metod reading artefacts approach, som omnämnts i
kapitlet Tidigare forskning, också använts för att studera föremålens skick och
därmed också ge inblick i hanteringen av dem.
Modellerna på Matematiska institutionen vid Uppsala universitet är, som
nämnts i föregående kapitel, placerade i skåp och endast en del av skåpen har dörrar, dessa är ej låsbara och den flyttats många gånger. Genom att studera föremålen närmare enligt Brennis metod kan slutsatsen dras att de flyttar som Göran
berättat om sannolikt har påverkat samlingens skick negativt.
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Figur 4. Skador på två av modellerna vid Uppsala universitet. Foto: Annika Sonnek
2018-02-07

Många av gipsmodellerna vid Uppsala universitet är både smutsiga och
skadade. Skadorna består främst av repor men de ser även ut att vara kantstötta då
bitar av gips har fallit av vid de skarpa kanterna. Några av plastmodellerna är repiga men är trots detta i bra skick.105 Anledningar till detta är troligen på grund av
att de är tillverkade betydligt senare än gipsmodellerna, dessutom i ett tåligare
material.
Vid mitt besök på Aalto-universitetet så var samlingen placerad i ett förråd
men står numera utställd i låsta glasmontrar på institutionen.106 Vid mitt besök
observerades en del skador på gipsmodellerna men var ändå att betrakta som i bra
skick. Några av dem var skadade i kanterna där bitar av gips hade fallit av, precis
som Uppsala unversitet. Gipsmodellerna var inte så smutsiga, tvärtom såg de ut att
ha blivit rengjorda. De matematiska instrumenten var nedpackade i sina förvaringslådor som troligtvis bidragit till deras goda skick. Modeller i andra material
som plast, papper, och metall befann sig i bättre skick än gipsmodellerna, troligtvis för att en del av dem tillkommit senare.107 Elina Mäkinen bekräftar också under
en intervju i mars 2018 att samlingen är i mycket gott skick.108
Otto berättade att Tekniska högskolan flyttades från Helsingfors till Otnäs
1964. 1966 var han ansvarig för att organisera samlingen (som skedde inom ramen
för hans arbetsuppgifter) i den nya campusbyggnaden. Många modeller var trasiga
och samtliga var smutsiga. Han försökte reparera så många modeller som han
kunde men en del av dem var så trasiga att de slängdes. Modellerna placerades i
montrar som har stått på samma plats fram till att institutionen bytte lokaler. Därefter ställdes montrarna upp igen på institutionen och samlingen organiserades på
nytt. Vid det tillfället var inte reparation eller rengöring av modellerna nödvändigt.109
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Figur 5. En av modellerna vid Aalto-universitetet som är i gott skick.
Foto: Annika Sonnek. 2013-10-31.

Otto upplever alltså att delar av samlingen var i dåligt skick men att åtgärder har
genomförts för att förbättra detta. Han själv reparerade också modellerna när han
ansvarade för dem. Detta visar också att Otto ansåg att samlingen hade ett sådant
värde att de ansågs behöva repareras och rengöras.
Vid besöket på Aalto-universitetet noterades att en del av de linjer som är inristade på gipsmodellerna hade fyllts i med färg och det såg ut som att de eventuellt hade torkats av eller målats. När en gipsmodells etikett studerades närmare
noterades en slags vit beläggning som skulle kunna tyda på att modellen har torkats av.110 Genom att använda Brennis metod tyder detta på att samlingen har rengjorts eller reparerats. Detta är dessutom något som bekräftas av Elina som menar
att innan mitt besök på Aalto-universitetet 2013 så hade samlingen restaurerats.
Vid intervju med Elina nämner hon ”museum people” som arbetade med att restaurera samlingen, bland annat trådmodellerna. Institutionen hade tagit kontakt
med ett lokalt museum och hittat en person som hade kunskaper om de typer av
föremål som ingick i samlingen. Elina visste inte mer kring detta men berättade att
det hade skett på institutionens initiativ.111
Göran fick frågan om institutionen låtit utföra några åtgärder för att bevara
samlingen. Han berättar inte om några antikvariska åtgärder utan snarare om att
han fick i uppdrag att organisera samlingen samt att han lät köpa in skåpen. Det
var också i samband med öppet hus-evenemanget som Görans sammanställning av
modellerna gjordes.112 De åtgärder som genomförts är alltså inte att betrakta som
antikvariska utan berör snarare om samlingens placering och i viss mån även dess
organisering. Det är också tydligt att de åtgärder som genomförts har gjorts av
Göran och det tyder på att institutionen inte varit initiativtagare till några av dessa.
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Göran nämner att gipsmodellerna på Uppsala universitet sällan användes i undervisningen under hans tid på institutionen just därför att ”dom är så pass bräckliga
så ville man inte fresta på dom i onödan”.113 Vid en intervju med Göran så försöker
han hitta en specifik modell men lyckas inte. Han säger att ”den kanske har åkt i
backen”.114 Göran antyder här är att modellernas skick har viss påverkan på huruvida
modellerna använts eller inte. Den försvunna modellen som han nämner kan också
tolkas som att institutionen inte helt har kontroll över samlingens säkerhet och att
modeller därmed kan skadas eller försvinna. Modellernas skador kan sam-tidigt antyda att de använts flitigt men så tycks alltså inte ha varit fallet under
perioden som Göran var aktiv vid institutionen.
Elina tar inte med modellerna på Aalto-universitetet i undervisningen utan
brukar istället ta med sig 3D-printade ytor av samma typ på föreläsningar.115 Detta
antyder att även på Aalto-universitet så tas modellerna inte med föreläsningar på
grund av deras bräcklighet. Modellernas roll i undervisningsverksamheten
kommer att diskuteras mer genomgående i ett senare kapitel.
Genom att använda Brennis reading artefacts approach och studera modellernas
skick kan vissa slutsatser dras kring hanteringen och användningen av dem utan
att studera skriftliga eller muntliga källor utan endast föremålen i sig.116 Det går att
konstatera att på Aalto-universitet så har antikvariska åtgärder som rengöring och
reparationer genomförts. Detta tyder på att samlingen har ombesörjts och att den
därmed anses ha eller ha haft ett visst värde av något slag även i modern tid. Det
finns inget som tyder på att sådana typer av åtgärder genomförts på Uppsala
universitet. Samlingen är i dåligt skick och det kan i sin tur tyda på att, utöver att
den flyttats många gånger, att den har använts flitigt och men troligen beror det
snarare på att den inte har ombesörjts under lång tid samt att dess säkerhet är
undermålig.
Detta kan också till viss del även kopplas till Pearce’s idé om att föremål innehar sociala och kulturella värden.117 Baserat på Uppsalasamlingens skick så tyder
detta på att den inte anses ha stort värde och som resultat av detta så har den inte
ombesörjts.
Under min tid som praktikant och volontär vid Gustavianum (2013) skedde
samtidigt en dokumentation av samlingen. I samband med detta undersöktes
möjligheten att reparera en modell. Kostnaden för detta arbete var för hög och
reparationen genomfördes inte då. I övrigt har inte Gustavianum varit involverad i
att säkerställa samlingens skick. Cecilia Blomberg menar att rörande institutionssamlingar så ”har Gustavianum numera ansvaret för dem också, i en slags ’råd113
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givande’ kapacitet”. Gustavianum utför alltså inga antikvariska åtgärder och det är
inget som tyder på att institutionen genomfört några större sådana åtgärder heller.
Frågan ställdes till Elina om de hade fått några riktlinjer från universitetets
ledning angående hur samlingarna skulle tas om hand. Hon svarade nej samt att
allt arbete som skett med samlingen har genomförts på institutionens initiativ.
Hon tror också att institutionen själv har bekostat arbetet om utförts kring samlingen.118

Kännedom och kunskap om samlingarna
Denna del är tänkt att undersöka den kunskap och kännedom som informanterna
har om samlingarna samt hur detta påverkar samlingarnas situation. De fenomenologiska perspektiven kommer att återkomma här.

Hur samlingen kom till institutionen
Göran visste inte när eller hur delar av samlingen kom till Uppsala universitet. De
nyare modellerna av plast hade han själv köpt in på 1980-talet efter att en katalog
skickats till institutionen och pengar avsatts för inköp av dem. När eller hur de
äldre gipsmodellerna kom till institutionen visste han inte.119 Otto visste inte heller
hur de äldre gipsmodellerna eller de matematiska instrumenten kommit till
Tekniska högskolans matematiska institution. Han trodde sig kunna gissa vilka
personer vid institutioner som kan ha varit intresserade av den sortens matematik
och kan ha låtit köpa in dem men kunde inte med säkerhet säga att så var fallet.
Modellerna tillverkade av studenter kände han till då det var han som hade valt ut
vilka som skulle bevaras.120 Elina Mäkinen kände inte till hur de äldre delarna av
samlingen hade kommit till institutionen.121 Jenny Salo hade hittat viss information
om samlingens ursprung i universitetets arkiv.122
Göran uppskattade att gipsmodellerna vid Uppsala universitet inköptes på
1880-talet.123 Otto berättade att gipsmodellerna på Aalto-universitetet inköptes i
början på 1900-talet och han nämnde inte när instrumenten inköptes.124
Varken Göran eller Otto, de som vet mest om samlingarna, kände till hur de
äldre delarna av samlingarna kom till institutionen. Det blir här tydligt hur denna
typ av kontextuella information saknas. Jenny Salo hade kunnat hitta viss information i universitetets arkivmaterial men det innebär att någon måste genom118
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föra detta arbete samt att den allmänna medvetenheten kring denna historia inte
nödvändigtvis existerar. Detta visar också hur institutionerna och i förlängningen
också universiteten i viss mån saknar kännedom om sin egen historia. Både Göran
och Otto kände till allmän historik kring matematiska modeller men de kände inte
till vem som köpte in dem eller hur de användes på institutionen.

Enskilda individers kunskaper och allmän kännedom om samlingarna
I detta kapitel diskuteras informanternas kännedom och kunskaper kring samlingarna samt hur detta påverkar den allmänna kännedomen om dem på institutionen.
Göran berättade att det var några få på institutionen i Uppsala som intresserade sig för samlingen och kände till den främst på grund av att de visste var den
fanns placerad. Det fanns de som genomförde försök att tillgängliggöra den, bland
annat professor Yngve Domar och hans efterträdare Lars-Åke Lindahl. Samlingen
ställdes iordning i räkneövningsrummet och på Engelska parken och i ett senare
skede ombads Göran att genomföra inventeringen år 2003 inför ett öppet hus på
Polacksbacken.125
1966 fick Otto uppgiften att organisera och skriva texter om modellerna, som
hastigt hade flyttats från Helsingfors till Otnäs och var i dåligt skick. Under en
period så var arbetet med samlingen en del av hans arbetsuppgifter.126 Samlingen
är idag placerad i montrar i korridoren där institutionen har sina lokaler.127 Otto
och Elina berättar att modellerna placerades i montrarna i korridoren då institutionen beslutade att de ville visa dem.128 Elina menar att då modellerna är synliga i
korridoren (det är till och med svårt att undvika dem) så bidrar detta till att det
finns kännedom om att samlingen. Hon menar också att det vore märkligt om det
fanns personer vid institutionen som inte kände till dem, just för att de är så pass
synliga.129
Det är tydligt att både Otto och Göran besitter kunskaper om hur samlingen
hanterats när de var aktiva vid institutionen. Detta går att tydligt knyta an till
fenomenologins tanke om att människor besitter kunskaper som genom möten kan
skapa ny kunskap.130 I denna uppsats har intervjuer med enskilda individer som
arbetat nära dessa samlingar gjorts. Ottos och Görans kunskaper och upplevelser
kan ge inblick i samlingarnas kontext. Exempel på sådan typ av kontextuell information är: Vilka som använde samlingarna, hur de användes och hur samlingarna har hanterats. Denna typ av kontextuell information bör inte bara betraktas
som historisk utan även hur samlingarna används i modern tid och idag. Denna
125

Intervju med Göran Lundberg, 2018-02-07.
Intervju med Otto Mäkelä & Jenny Salo, 2013-11-01.
127 Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16.
128 Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16 och intervju med Otto Mäkelä & Jenny Salo, 2013-1101.
129 Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16.
130 Bäck-Wiklund, M (2003) s. 71, 73
126

47

information om samlingarna har inte dokumenterats i stor utsträckning tidigare
och fenomenologi är ett sätt att kunna göra detta. Genom att dokumentera deras
kunskaper så kan de dessutom bevaras för framtiden och spridas.
Vikten av att studera denna kontext återfinns i artikeln av Christophersen
m.fl., de menar att genom att studera kontext så kan vi närma oss den komplexa
verkligheten och göra den synlig.131 Göran och Ottos kunskaper bidrar till att förstå
hur universitetens historia samt hur deras verksamheter har sett ut. Det går också
att lyfta Sibums tankar kring experimentell vetenskapshistoria i förhållande till
modellernas kontext. Om vi närmare undersöker dem så kan vi förstå hur de har
påverkat människor sätt att förstå vår värld och vår verklighet.132 Samlingarna kan
ses som de materiella beviset för forskning och undervisning som bedrivits vid
universiteten och kan enligt Sibums metod även ge inblick i vetenskapsutövande
samt hur kunskap produceras. Detta kräver dock att det finns viss kon-textuell
information kring hur samlingarna är tänkta att användas, denna in-formation har
både Göran och Otto. Det finns alltså flera anledningar till varför enskilda individers kunskaper om universitetssamlingar bör dokumenteras och studeras. Jag
kommer nedan att diskutera hur samlingarnas situation påverkas av de enskilda
individernas kunskaper och intressen för dem.
Vid Uppsala universitet är det få som känner till samlingen, dess historia och
användning. Vid kontakt med två administratörer på institutionen i Uppsala i början av 2018 så var det ingen som ansåg sig känna till samlingen så pass väl för att
kunna ställa upp för en intervju. En förfrågan skickades ut till samtliga anställda
vid institutionen men administratörerna fick inget större gensvar från kollegorna.
Jag har frågat runt och det verkar inte finnas någon som kan mycket om figurerna. Enligt någon ska de ha använts i undervisningen för hundra år sedan men idag används de inte. De står
bara i skåpet som prydnadsföremål. Alla som jag pratat med säger att Göran Lundberg är den
som vet mest. Han är pensionerad nu men du kan nå honom på [e-postadress].133

Ur detta meddelande går att utläsa två uppgifter: att samlingen inte längre används
(som jag kommer att återkomma till i nästa kapitel) samt att kännedomen som
samlingen inte är stor. Detta baseras på det faktum att administratören hade skickat ut meddelanden till hela institutionen samt frågat kollegor men inte fått något
stort gensvar. Det kan förstås vara så att det finns personer på institutionen som
känner till samlingen men inte är intresserade av att delta i en studie, å andra sidan
hänvisar administratören mig till Göran då hennes kollegor informerat henne om
att han känner till samlingen bäst. Kännedomen om samlingen är alltså inte stor på
Uppsala universitet och Göran anses fortfarande vara den person som har mest
kunskap om samlingen. Detta är intressant då det visar att Göran är fortfarande
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den som anses ha mest kunskap om samlingen och han är arbetar inte längre på
institutionen. Detta är problematiskt då det innebär att han kunskaper om samlingen
kommer att försvinna när han inte längre är tillgänglig. Detta har i viss mån redan
skett eftersom institutionen fortfarande hänvisar till honom vid frågor om sin egen
samling.
På Aalto-universitetet finns texter i de låsta montrarna som beskriver
modellerna och vad de föreställer. Elina Mäkinen menar att detta gör att den intresserade kan utgå ifrån den information som finns vid modellerna för att därefter
söka efter mer information. Elina upplever att det finns information om samlingen och,
som nämnts tidigare, att den är att betrakta som tillgänglig samt att det skulle förvåna
henne aktiva på institutionen inte kände till den.134 Elina upplever att finns en god
kännedom om samlingen på Aalto-universitetet idag. Det arbete som Otto påbörjade
på 1960-talet har alltså bidragit till att samlingen har tillgängliggjorts. Det är hans kunskaper i form av texter och arbete som ökat kännedomen om samlingen. Den allmänna kännedomen om samlingarna är större på Aalto-universitetet än på Uppsala
universitet.
På Uppsala universitetet finns också en del information att tillgå. Göran skapade en sammanställning av modellerna i form av stenciler i plastfickor som hänger
vid sidan av hyllorna. Modellerna som omnämns i sammanställningen har tilldelats nummer som matchar markeringar som gjorts på hyllorna. Då skåpen inte är
låsta (en del av hyllorna har inte ens dörrar) så är det möjligt att flytta runt modellerna.135 Detta leder i sin tur att det inte med säkerhet går att säga vilken modell
som är vilken. Modellerna i sig är inte märkta och det resulterar i att det inte helt
går att lita på informationen i sammanställningen. Informationen finns men det är
inte helt enkelt att till fullo tillgodogöra sig den.
Bertil Falk, som varit kollega med Göran på Uppsala universitet, arbetar fortfarande kvar på institutionen som har viss kännedom om samlingen. Vid ett
spontant samtal berättade han om hur han upplevde samlingens situation. Han
menade att det förekommer att personer tittar på samlingen ibland men att den inte
används mycket. Bertil påpekar dock att samlingen inte är integrerad i någon verksamhet och att personer på institutionen inte skulle sakna den om den försvann.136
Troligtvis syftade Bertil främst på gipsmodellerna då de utgör majoriteten av samlingen.
Arbetet som Göran gjort kring samlingen beskriver han på följande vis: ”jag
fick det, jag tog det uppdraget utan att tänka på hur många timmar och sådant” och
”jag gjorde det av intresse faktiskt”. Otto berättade om sitt arbete med samlingen
på följande vis: ”…and my job was during the Autumn 1966 to arrange them and
put them in the vitrines in the Institute of Mathematics.”. Detta visar Ottos arbete
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med samlingen grundade sig på att han fick det som arbetsuppgift medan Göran
genomförde arbetet främst på grund av sitt eget intresse för samlingen.
Enskilda individers upplevelser och kunskaper blir avgörande för om det finns
kännedom om samlingen när institutionen/universitetet inte själv tar ansvar för
dess besvarande. På Uppsala universitet har detta inte gjorts och Göran är fortfarande den som anses ha mest kunskap om samlingen. Utifrån fenomenologins
idéer kan man säga att samlingen ingår i dessa enskilda individers vardagskunnande men inte i andras.137 Då de själva arbetat med och upplevt samlingen så
har de naturligt också mer kunskap om dem. Ottos kunskaper om samlingen på
Aalto-universitetet är självfallet också viktiga men det som gör att situationen
skiljer sig på Uppsala universitet och Aalto-universitet är att han dels fick uppgiften att arbeta med samlingen samt att hans kunskaper har dokumenterats och
tillgängliggjorts i högre grad. Detta har resulterat i en god kännedom om samlingen.
På Uppsala universitet försvinner majoriteten av kunskapen i samband med att
Göran som enskild individ lämnar/har lämnat institutionen. Inga åtgärder har
genomförts för att bevara kunskap kring den, det är endast Görans sammanställning som finns att tillgå.
Det är också viktigt att även nämna att båda samlingarna har en viss roll i
undervisningen. På Uppsala universitet använder Bertil platsmodellerna när han
själv undervisar.138 Vid det spontana samtalet stod några plastmodellerna inne på
hans kontor.139 Detta tyder på att åtminstone de senare delarna används i undervisning och det därmed kan finnas viss kännedom om dess existens på institutionen.
På Aalto-universitetet så är samlingen i mer integrerad i undervisningen och detta
menar Elina har resulterat i att studenter och anställda vid institutionen känner till
den.140 I och med att samlingarna har en viss roll i undervisningen så finns också
troligtvis kännedom om åtminstone delar av dem. Jag kommer att diskutera samlingarnas roll i undervisningsverksamheten mer ingående i ett senare kapitel.
Värt att nämna är också att när Aalto-universitetet kontaktades i samband med
uppsatsarbetet för så fick jag kontakt med flera personer som skulle kunna tänka
sig att delta i en intervju eller besvara frågor via e-post om samlingen bland annat
Jenny Salo och Otto Mäkelä, Elina Mäkinen. I Uppsala var det ingen som kunde
tänka sig intervjuas eller hade tillräcklig kunskap om samlingen och administratörerna hänvisade till Göran, varpå ytterligare en intervju genomfördes med honom.
Detta tyder också på att kännedomen om samlingen på Aalto-universitetet är betydligt högre än på Uppsala universitet.
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Information om samlingarna på internet
Det finns information om samlingarna i form av utställningstexter och stenciler
och detta kapitel fokuserar på hur samlingarnas presenteras på internet. Går det att
hitta information om samlingarna utan att vara på plats på institutionerna? Hur
förhåller sig de respektive institutionerna till sina samlingar i den bemärkelsen?
Har de till exempel valt att informera om dem på internet? På vilket sätt?
Eva Fägerborg diskuterar i sin artikel i Etnologisk tidskrift hur museer bör
förhålla sig till internet som fält. Hon diskuterar internet som studie- och insamlingsfält men även hur museer använder internet som kommunikation kring
sina verksamheter. Internet kan skapa en ökat tillgänglighet av samlingarna men
ger också en möjlighet till dialog med intresserade besökare. Museer presenterar
vanligtvis olika projekt, berättelser och fotografier men det vanligaste är att
museer presenterar sina samlingar.141 Samlingarna omnämns båda två på internet
och det finns indikationer som tyder på att det som Fägerborg menar i viss mån
har anammats på de respektive universiteten.

Figur 6. Gustavianums webbsida där man kan läsa om Matematiska institutionens samling.

Samlingen i Uppsala presenteras Gustavianums webbsida, inte på institutionens
egen. Det går att läsa om flera olika institutionssamlingar och även om Matematiska institutionens samling. Där finns allmän information om matematiska
modeller och deras roll diskuteras också i ett stycke. Två bilder som föreställer två
olika modeller visas på sidan, ingen av dessa har dock någon bildtext som förklarar vad de föreställer. Det finns inte heller någon annan information om andra
modeller som ingår i samlingen. För att hitta sidan måste besökaren klicka sig
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fram i menyn i ett antal steg för att hitta information om samlingen: Gustavianum >
Gustavianums historiska samlingar > Vetenskapshistoria > Institutionssamlingar >
Matematiska institutionen.142 Det är inte helt enkelt att hitta denna information då
det är så många steg för att nå informationen om samlingen. Informationen visas
dessutom på Gustavianums webbsida och inte på institutionens egen. Enligt min
bedömning så kan det vara svårt för en besökare att finna denna webbsida om hen
inte vet var den finns.
På Aalto-universitetet finns en sida på institutionens webbsida där samlingen
presenteras.143 Aalto-universitetets webbsida går att se på både finska, svenska och
engelska men sidan där samlingen presenteras finns endast i en finsk version. Det
går dock inte att klicka sig fram till webbsidan i den finska versionen utan besökare
måste känna till den direkta webadressen. Detta påverkar tillgängligheten för informationen som visas där och möjligtvis distribuerar institutionen den specifika
webbadressen på något sätt. Modellerna presenteras i en tabell med namn, bild
och ibland även ekvationer. För några av modellerna finns också information om
modellens tillverkare, serie- och modellnummer som baseras på modellernas egna
etiketter. På webbsidan finns också fler länkar som det går att klicka på för att få
mer information om samlingen och universitetet, bilder på deskriptiv geometri och
referens för den intresserade som vill lära sig mer om matematiska modeller.
Webbsidan är utförlig och innehåller mer information än den vid Uppsala universitet.

Figur 7. Institutionens webbsida kring samlingen på Aalto-universitet.
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Genom att ha information på internet om samlingarna kan kännedomen om dem
ökas. På Aalto-universitetets webbsida presenteras mer utförlig information
om samlingen. På Gustavianums hemsida finns bara allmän information om samlingen men främst generellt information om matematiska modeller. Institutionen i
Uppsala har inte skapat en egen webbsida om sin samling, något som gjorts på
Aalto-universitetet. Detta visar på olika förhållningssätt kring hur information om
samlingen visas. Vid Uppsala universitet är det Gustavianum som informerar om
samlingen på Matematiska institutionen, inte institutionen själva. Informationen
som visas är också till stor del baserat på mitt dokumentationsarbete av samlingen.
Genom att studera dessa webbsidor så går det att konstatera att det på institutionen
vid Aalto-universitet finns en tydlig vilja att presentera och visa samlingen på
internet medan något sådant inte existerar på institutionen vid Uppsala universitet.

Musealiseringsprocess
I detta kapitel undersöks samlingarnas roll på de respektive institutionerna i förhållande till det teoretiska begreppet musealiseringsprocess samt föremåls sociala
och kulturella värden. Fokus för detta kapitel är samlingars roll som undervisningsverktyg och museiföremål/historiska föremål.

Undervisning
En av administratörerna på institutionen vid Uppsala universitet kontaktades för
att tillfrågas om det fanns någon annan vid institutionen som skulle kunna tänka
sig att medverka i undersökningen. Efter att en förfrågan skickats ut fick jag följande svar:
Jag har frågat runt och det verkar inte finnas någon som kan mycket om figurerna. Enligt
någon ska de ha använts i undervisningen för hundra år sedan men idag används de inte. De
står bara i skåpet som prydnadsföremål.144

Av detta meddelande framgår framförallt två uppgifter: dels att kännedomen om
samlingen på institutionen är låg (som avhandlats i det tidigare kapitlet). Det andra
som kan utläsas att samlingens roll har förändrats från att ha köpts in och använts i
undervisningen men att de numera endast är att betrakta som prydnadsföremål i
skåpen, de används alltså inte. I detta meddelande är det troligtvis främst de äldre
gipsmodellerna som åsyftas då de utgör majoriteten av samlingen.
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Denna situation är även något som Göran berättar om i en av våra intervjuer.
Under tiden som han arbetade på institutionen så användes gipsmodellerna sällan
på grund av att de var bräckliga.145 Han menar att han inte säkert vet om modellerna
används idag eller inte men att de bör betraktas som musei- och prydnadsföremål.
I detta sammanhang så är det främst gipsmodellerna som åsyftas då han vet att
plastmodellerna används.146 Göran ger uttryck för att han inte tror att modellerna
används i undervisningen idag, främst på grund av att de inte gjorde det när han
själv var aktiv vid institutionen. Modellernas värde som undervisningsverktyg
existerar idag inte längre och de bör istället betraktas som musei- eller prydnadsföremål.
Bertil använder dock plastmodellerna när han undervisar. Han visar själv upp
några som står inne på hans kontor. Anledningen till att just dessa modeller används är att de fortfarande anses relevanta. De föreställer platonska kroppar som
enligt honom ”dyker upp i alla möjliga sammanhang fortfarande”. Han menar
dock att gipsmodellerna symboliserar ”historiens vingslag.”147 Bertil menar att
plastmodellerna fortfarande har ett värde som undervisningsverktyg men att de
äldre gipsmodellerna snarare bör betraktas som historiska föremål. Han menar
också att modellerna inte skulle saknas om de försvann för att de inte är integrerade i någon verksamhet.148 Bertil anser alltså att modellerna inte är en del av
någon verksamhet och denna verksamhet skulle rimligast kunna tolkas till undervisningsverksamheten. En möjlighet är att Bertil inte ens anser att modellerna har
något historiskt värde, utan snarare att de endast är omoderna undervisningsverktyg.
På Aalto-universitetet används samlingen (eller åtminstone delar av den) i
undervisningen. Elina brukar visserligen inte plocka med modellerna ur montrarna
till föreläsningarna men hon uppmuntrar alltid sina studenter att besöka modellerna när hon undervisar sådan matematik som kan kopplas till dem. Istället för att
plocka modellerna ur montrarna så brukar hon ibland ta med sig 3D-printade modeller. Hon anser att modellerna har en roll i undervisningen när sådan typ av matematik (som modellerna föreställer) avhandlas i institutionens kurser. Hon menar
också att samlingen är en del av ”the daily life” på institutionen.149 Elina upplever
att samlingen har ett värde inom undervisningen, de kanske inte tas med fysiskt
men deras närvaro i korridoren kan trots detta bidra till lärandet.
När Otto fick i uppdrag att organisera samlingen på 1960-talet var ett av
målen med detta att försöka göra modellerna relevanta inom undervisningen. De
kanske inte skulle komma att användas direkt under föreläsningar men när
145

Intervju med Göran Lundberg, 2013-03-13.
Intervju med Göran Lundberg, 2013-06-13.
147 Samtal med Bertil Falk & Göran Lundberg, 2018-02-07.
148 Samtal med Bertil Falk & Göran Lundberg, 2018-02-07.
149 Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16.
146

54

studenterna passerade dem i korridoren skulle de skapa en förståelse för tredimensionella objekt. På det sättet skulle modellerna ha en relevans i undervisningen men inte medtas på föreläsningar.150 Samlingen är också synlig för
studenter när de väntar i korridoren på att en föreläsning ska starta.151 Otto menar
samtidigt att modellerna har förlorat viss relevans i institutionens verksamhet i
samband men användningen av datorer samt att den typ av matematik som delar
av samlingen föreställer inte längre studeras. Den typen av matematik är helt
enkelt inte populär längre.152 På detta sätt skiljer sig Ottos och Elinas uppfattningar
en del åt. Hon uttrycker tydligt att modellerna har en relevans inom undervisningen
medan Otto ger uttryck att de snarare har förlorat sin relevans. Det är viktigt att
minnas att Otto inte längre arbetar vid institutionen medan Elina gör det. Detta är
säkerligen något som påverkar deras upplevelser.
Det blir tydligt att de enskilda individerna som Göran, Bertil, Otto och Elina
och deras syn på samlingarnas värde inom institutionens verksamhet har stor påverkan på huruvida de används eller inte. Detta tycks dels vara baserat på deras
egna intressen för samlingarna men också om de anses vara relevanta i den undervisning som bedrivs vid institutionen.
Detta är också en del av institutionernas förhållningssätt gentemot samlingarna. Vid Aalto-universitet syns tydligt att de har ett visst värde som undervisningsverktyg. Detta kan kopplas till Pearce’s idéer som föremål som sociala ting samt
att de tillskrivs sociala och kulturella värden.153 På Aalto-universitetet syns tydligt
att både institutionen och enskilda individer anser att samlingen har ett värde inom
undervisningen. Enskilda individer som Elina berättar om samlingen i undervisningen och institutionen som organisation har avsatt tid och resurser på att
ställa ut samlingen tillsammans med förklarande texter. Vid Uppsala universitet är
det främst enskilda individer (Bertil och Göran när han var aktiv vid institutionen)
som ser ett värde i samlingen som undervisningsverktyg då de själva
använt/använder den i undervisningen. Samlingens situation i övrigt (skick och
placering) tyder på att institutionen som organisation inte ser ett sådant värde i
samlingen. Administratörens svar ”de står bara i skåpet som prydnadsföremål”
talar också för detta.154 Det faktum att de omnämns som ”prydnadsföremål” talar
också för att de inte heller anses ha ett historiskt värde men möjligtvis för sina
estiska egenskaper.
Samlingarnas skick har också viss påverkan på om huruvida de används i
undervisningen eller inte. Varken Göran eller Elina tog/tar med sig gipsmodellerna vid undervisningen medan Bertil använder platsmodellerna. Elina berättar om
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hur modellerna har en roll inom undervisningsverksamheten: ”These are things
that come up in in teaching so once you know that they are there, what I often do
when I'm teaching these courses I say to students that we have these models and
that they should go there and take a look.”155 Modellernas tillgänglighet bidrar
alltså till att Elina omnämner dem i undervisningen. Något som dessutom underlättar detta är att det vid modellerna finns texter kring vad de föreställer. Elina
menar att detta möjliggör att besökare eller studenter kan söka efter mer information.
Hon föreslog också att institutionen skulle kunna sätta upp QR-koder eller något
liknande för att underlätta detta.156 Det dokumentationsarbete och tillgänggörande
som genomförts på Aalto-universitetet i kombination med Elinas eget initiativ
bidrar alltså de att används i undervisningen. Detta visar också hur studier kring
universitetssamlingars kontext kan bidra till att de kan användas i universitetens
verksamheter.
Elina berättade också att samlingen på Aalto-universitetet har fått en ny roll
inom undervisningen. Universitetet har idag en del av universitetet med inriktning
på konst, design och arkitektur. Detta, menar Elina, har gett samlingen en ny
relevans inom andra ämnen än matematik. Konststudenter, utan några kunskaper
om matematik, besöker samlingen och studerar dem som skulpturer. Detta har
dessutom resulterat i att en del av dessa studenter har börjat studera kurser i matematik. En masterstudent på ett modeprogram hade också varit i kontakt med Elina
för att uttrycka sitt intresse för modellerna och dess strukturer.157 Elina tror att det
intresset för modellerna från även andra ämnesområden beror på att det idag finns
ett stort intresse för former.158 När modellera studeras på andra sätt kan de ges nya
sociala och kulturella värden. Detta visar också hur mötet med föremål starkt påverkas av betraktarens sociala och kulturella bakgrund. Detta visar också hur dessa
typer av samlingar kan ges ny relevans och fortsätta vara en del av universitetens
verksamheter.
Undersökningen visar att samlingarna kan anses vara både relevanta och inte
inom undervisningen. De genomgår en viss typ av musealiseringsprocess som
skiljer sig från den vanligaste typen. De har ännu inte helt tappat sin relevans som
undervisningsverktyg men deras relevans som detta är inte längre självklart.
Musealiseringsprocessen innebär vanligtvis att föremål som lyfts in i museisamlingar ur sin ursprungliga kontext. Vid denna process sker en viss fragmentering
och föremålet ursprungliga kontext omdefinieras.159 Det som sker med dessa
samlingar är att de visserligen befinner sig i den ursprungliga kontexten som är
universiteten men deras roll som undervisningsverktyg är i förändring. De kan inte
155

Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16.
Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16.
157 Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16.
158 Telefonintervju med Elina Mäkinen, 2018-03-16.
159 Hyltén-Cavallius, C & Svanberg, F (2016) s. 81.
156

56

längre helt betraktas som direkta hjälpmedel i undervisningen och delar av samlingarna används inte alls för detta syfte.

Historieskrivning och museiföremål
Vid en intervju menade Göran att samlingen är ”numera mest museiföremål”.160
Under en annan intervju ställdes frågan om samlingen har en roll kopplat till institutionens historieskrivning, om man på institutionen upplever att de fyller en
roll på det sättet att de representerar institutionens historia och matematikhistoria?
På denna frågade svarade Göran nej, han menade att han inte trodde att institutionen var intresserade av sin egen historia i den bemärkelsen. Att anställda på institutionen idag är upptagna med sin egen forskning samt att personalstyrkan ständigt byts ut. Han medger att detta är hans egen uppfattning men att så inte behöver
vara fallet.161 Detta visar dock att Göran i viss mån noterat att det är främst han
själv som intresserat sig för samlingen och att intresset på resten av institutionen
inte varit stort.
Bertil anser att modellerna bör betraktas som ”historiens vingslag”.162 Exakt
vad som menas med detta är inte helt klart, hans svar kan tolkas som att modellerna bör betraktas som historiska föremål.
Samma fråga ställdes också till Elina (om än med något annorlunda formulering då intervjuerna genomfördes på engelska): Har samlingen en roll kopplat till
institutionens historieskrivning? Elina svarade ja samt att hon tyckte att samlingen
representerade inte bara matematikhistoria men också att Aalto-universitet i grunden är ett tekniskt inriktat universitet samt att detta avspeglas i samlingen. Att
motivationen till inköpen var kopplat till ingenjörskonst snarare än enbart matematik.163 Otto menar att samlingen (främst gipsmodellerna) har förlorat sin relevans som pedagogiska hjälpmedel i undervisningen, idag bör de främst betraktas
som objekt som visar matematikens historia samt att detta är den mest intressanta
aspekten av modellerna.164 Otto kopplar modellerna främst till allmän matematikhistoria medan Elina även gör kopplingen till universitetets historia. På Uppsala
universitet gör mina informanter (både Göran och administratörerna) kopplingen
endast till allmän matematikhistoria, de ger inga mer specifika uppgifter kring
användningen av samlingen på institutionen.
Både Otto och Göran menar att personer som arbetar på institutionerna idag
inte är intresserade av samlingen, mycket på grund av att de är så fokuserade på
sina egna forskningsområden. Göran och Otto är pensionerade sen länge så detta
är baserat på deras egna upplevelser men trots detta är det intressant att de båda
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gör samma bedömning kring intresset för samlingen. På både Uppsala universitet
och Aalto-universitetet så anser samtliga av mina informanter att samlingarna är
historiska föremål eller museiföremål. Föremålen har därmed i viss mån förlorat
sitt värde som undervisningsverktyg (som har diskuterats i tidigare kapitel) men
har istället till viss del fått nya värden som museiföremål eller historiska föremål.
På Uppsala universitet tycks dock kategoriseringen av samlingen som museiföremål främst antyda att de inte längre anses relevanta snarare än att de kan
representera matematikhistoria. Deras uteblivna värde som undervisningsverktyg
resulterar i att de istället kallas museiföremål, prydnadsföremål eller historiens
vingslag.
Samlingens förändrade värden kan kopplas till en kombination av musealiseringsprocess och på Pearce’s teori om hur olika typer av värden tillskrivs föremålen. De värden som tidigare tillskrivits föremålen har förändrats på många sätt.
Pearce teori kan också appliceras för att påvisa att universitetssamlingars tillskrivs
värden som rör sig inom två olika sfärer, undervisningsverktyg såväl som museiföremål. Detta visar också på en typ av musealiseringsprocess som föremålen
genomgår.
De enskilda individerna som intresserat sig för samlingarna har stor betydelse
för hur de värderas. Speciellt då deras arbete med att organisera, dokumentera och
tillgängliggöra samlingarna är inte nödvändigtvis resultat av direktiv högre upp i
organisationen. De är väl medvetna om den process som samlingarna genomgår
och med sitt engagemang så skulle de i viss mån kunna ses som samlingarnas beskyddare. Dessa enskilda individer bidrar till att samlingarna ombesörjs och
dokumenteras.
På Aalto-universitetet så har institutionen som organisation beslutat om hanteringen av samlingen medan på Uppsala universitet så är detta inte fallet. Där har
Göran varit den person som har tagit mest initiativ kring samlingen. Ansvaret
kring samlingarna kommer att diskuteras mer ingående i nästa kapitel.

Ansvaret för samlingarna på lokal och central nivå
I detta kapitel undersöks hur ansvaret kring samlingarna är organiserat, dels på
institutionen i sig men även centralt inom universitetet. Detta talar en del för vilka
förhållningssätt de respektive institutionerna har gentemot sina samlingar. Genom
att undersöka ansvarsfördelningen så kan slutsatser också dras kring de antikvariska eller organisatoriska åtgärder som genomförts eller inte genomförts.
Vid ett samtal med en av administratörerna vid institutionen på Uppsala universitet så ställdes frågan om det fanns någon som var ansvarig för samlingen. Detta
kunde hon inte svara på, hon visste inte vem det skulle vara och hon kände inte till
att institutionen hade beslutat om vem eller vilka som skulle ansvara för samlingen
på institutionen. Hon hänvisade till Göran eftersom det var han som bäst kände till
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samlingen. Hon menade att det inte finns någon utsedd person på institutionen
som ansvarade för den.165 Samma fråga ställdes även till Göran, även om han inte
längre är aktiv vid institutionen. Bedömningen gjordes att detta ändå kunde vara
givande då administratören hade hänvisat till honom. Göran visste inte om det
fanns någon på institutionen som ansvarade för samlingen idag. Han visste inte
heller om det fanns någon annan vid institutionen som visade intresse för samlingen efter att han själv hade slutat.166 Ytterligare en person som hade ett övergripande ansvar på institutionen kontaktades och fick frågan om det fanns någon som
var ansvarig för samlingen. Han svarade: ”Jag tror inte att vi har någon utsedd för
detta.”167 Anledningen till att tre personer kontaktades på Uppsala universitetet var
för att informationen som fanns var knapphändig och för att försäkra mig om att få
en så korrekt uppfattning om den rådande situationen som möjligt. Baserat på svaren kan följande slutsats dras: det finns inte någon person som är utsedd på institutionen som är ansvarar för samlingen.
Göran nämnde att den inventering och organisering av samlingen som han
genomförde var ett uppdrag som hade erbjudits honom och som han valde att ta.
Han menar att arbetet inte var reglerat på så sätt att han skrev upp timmar eller
liknande utan att han gjorde det för att han var intresserad av samlingen.168
Elina fick också frågan om det fanns någon person på institutionen som
ansvarade för samlingen. Hon menade att det möjligtvis var personen som hade
nycklarna till montrarna som hade något mer ansvar för samlingen än andra
personer vid institutionen. Elina menar att institutionens chefer som har ett visst
ansvar men att det snarare är institutionen som organisation som ansvarar för sin
samling. Arbetet som genomförts kring samlingen har gjorts på institutionens
initiativ och bekostnad men att det inte finns någon specifik person på institution
som ansvarar för samlingen idag.169 Otto ansvarade för samlingen när han fortfarande var aktiv på institutionen. Inom ramen för hans arbetsuppgifter så organiserade han samlingen på 1960-talet. Han ombads också att göra det ytterligare en
gång när han var pensionerad och vid det tillfället var även Jenny Salo involverad.170
Idag finns inga personer på de respektive institutionerna som har tilldelats
ansvar att ombesörja de specifika samlingarna. På Aalto-universitetet finns person
som har hand om nycklarna till montrarna men detta är inte att betrakta som ett
ansvar för samlingen på ett antikvariskt eller organisatoriskt sätt. På Aaltouniversitet finns det dock ett övergripande ansvar för samlingen inom
institutionens ledning men ingen specifik person är utsedd för att arbeta med den.
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På institutionen vid Uppsala universitetet finns inte heller någon som har specifikt
ansvar för samlingen och institutionens ledning tycks inte heller ta något större
ansvar kring detta med tanke på samlingens placering och skick. Det är tydligt att
det främst är Göran som arbetat med samlingen på senare år. Detta visar på att
enskilda individer kan ha avgörande betydelse för hur samlingarna hanteras men
att detta varierar beroende på hur stort ansvar den egna organisationen tar för samlingarna. På Aalto-universitetet behöver inte intresserade och kunniga personer
som Otto och Elina utgöra en grundläggande förutsättning för att samlingen ska
tas om hand då institutionen har tagit ett mer övergripande ansvar för den.
Frågan om hur ansvarsfördelningen ser ut på de respektive institutionerna är
viktig att undersöka i förhållande till de åtgärder, inventeringar och organiseringar
som gjorts. I detta fall går att konstatera att på Aalto- universitetet så finns ett visst
övergripande ansvarstagande för samlingen och detta har lett till att den tagits
bättre om hand. Fler personer har varit involverade i hanteringen av samlingen och
på så sätt har också kunskap om dess existens spridits. På Uppsala universitet, där
ett sådant övergripande ansvar inte finns, har den fallit i glömska och är dessutom
i dåligt skick. Det finns/har funnits personer som intresserat sig för den men institutionens ledning har inte tagit några beslut kring samlingen eller hur den ska
hanteras. De åtgärder som genomförts har gjorts av personer som har intresserat
sig på samlingen på eget bevåg. Detta visar på hur universitetssamlingar inte nödvändigtvis är garanterade den omsorg som ges till andra typer av kulturarv.
Det är också intressant att se hur ansvarsfördelningen ser ut på mer central
nivå då detta kan påverka hur institutionerna förhåller sig till sina respektive samlingar. Dokumentationsarbetet vid Uppsala universitet genomfördes i samband
med min praktik på Gustavianum. Dokumentationsarbetet var en del av ett större
projekt vars mål var att dokumentera samlingarna på institutionerna.171 Samlingen
på institutionen var då inte dokumenterad tidigare och syftet var att information
om den skulle bevaras för framtiden. Cecilia Blomberg på Gustavianum, berättar
om historik om museets roll på följande vis:
För Uppsala universitet skedde en slags kulturell nystart under 1990-talet, då Gustavianum
öppnades som universitetsmuseum på rektor Stig Strömholms initiativ. Efter öppnandet av utställningarna - med tyngdpunkt på universitetets egen historia - 1997 fördes gradvis olika
samlingar in under Gustavianum, fast inte alltid genom uttalade, tydliga beslut. Som du vet
ligger en del samlingar kvar ute på institutionerna, men egentligen har Gustavianum numera
ansvaret för dem också, i en slags ”rådgivande” kapacitet.172

Här framgår tydligt att institutionernas samlingar ingår i Gustavianums ansvarsområden men att detta ansvar inte är helt definierat. Det som också kan utläsas är
att besluten för överföring av samlingarna inte heller alltid var helt tydliga.
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Samlingar har fortsatt varit placerade på institutionerna men dokumenterats av
Gustavianum. På museets webbsida kan man också läsa om institutionssamlingarna:
Utspritt över universitetets olika institutioner finns fantastiska samlingar med mycket varierat
innehåll. Den största kategorin av föremål utgörs av alla upptänkliga slag av vetenskapliga
instrument och andra typer av hjälpmedel som använts för att bedriva forskning och undervisning.173

På webbsidan står det ingenting om det ansvar som Gustavianum har institutionssamlingarna. Det faktum att information om några av dessa samlingar finns på
museets webbsida indikerar att Gustavianum har ett visst ansvar för dem.
Projektet hade som målsättning att: undersöka vilka institutioner som hade
samlingar samt att komma med rekommendationer för hur dessa skulle tas om
hand i framtiden. Efter att projektets första fas hade avslutats skrev projektledarna
en rapport som innehöll tre rekommendationer: att universitetet skulle anta ett policydokument rörande hanteringen av institutionssamlingarna, att Gustavianum
skulle kontaktas innan föremål kastas eller destrueras och till sist att samtliga föremål bör överföras till Gustavianum (under förutsättning att museet tilldelas mer
medel för att hantera samlingarna). Ytterligare en rekommendation lades fram
som innebar att hälften av hyreskostnaderna för förvaringsutrymmena som samlingarna förvaras i skulle betalas av universitetet centralt. År 2015 hade universitetsledningen ännu inte gett någon respons till dessa rekommendationer.174
Elina fick frågan om det fanns någon del av Aalto-universitetets organisation
som ombesörjer universitetets kulturarv, i vilken samlingen då skulle kunna ingå.
Elina svarade att det inte finns någon sådan typ av organisation. Det finns inte
heller någon policy från universitetet som redogör för hur samlingar (som den de
själva har) ska hanteras. Istället har institutionen själv tagit initiativet för att organisera, restaurera och placera samlingen i montrar i samband med att universitetets
lokaler inventerades och värderades. Elina trodde dessutom att det också var institutionen själva som stod för kostnaderna.175 Elina nämner att det finns en utsedd
konstkoordinator vid universitetet och hon menar att hen har ett visst ansvar konsten i de olika byggnaderna som ingår i universitetets campus men att hen inte gett
instruktioner för den byggnaden där matematiska institutionen huserar. Anledningen till detta känner hon inte till. Möjligtvis fokuserar denne på de mer representativa delarna av campus där rektorn har sina lokaler, men hon vet inte säkert.176
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För att närmare undersöka detta kontaktades Aalto-universitetet och tillfrågades
om det finns en del av universitetet som enbart arbetar med samlingar. Leena
Jarvinen som arbetade med universitetets arkiv- och dokumenthantering gav
följande svar: ”The collection Jenny talked about is under cataloguing at the moment and we are concentrating on getting the collection as usable as possible – the
catalogue will be openly available when ready.”177 Av svaret framgår att arbete
med att dokumentera samlingen pågår just nu samt att detta kommer att tillgängliggöras när arbetet är klart. En följdfråga kring vem/vilka det är som är ansvarig för
universitetets samlingar (som den på institutionen) ställdes också.
My team is responsible for managing (including cataloguing & storage) all collections in
Aalto University but our main focus at the moment is in the archive collections & records
management. We do have a wider policy concerning records, but more detailed policy
concerning other archival material (such as drawings, photos, textiles, prototypes, ceramics &
other atypical material made by our students & research staff) is yet to be done. 178

Av detta svar framgår att hennes grupp är ansvarig för hanteringen av samtliga av
universitetets samlingar. Det finns styrdokument för dokument och arkivmaterial
men inte för andra typer av samlingar och arkivmaterial. Hon kallar dessa
samlingar om ”other archival material”. Det innebär att Leena och Elinas uppfattningar om det finns en central del av universitetet som är ansvariga för
samlingen går isär. Elina kändes inte vid att något sådant fanns medan Leena själv
menar att hennes grupp inom universitetets arkiv och dokumenthantering har
ansvar för samlingen. Det råder alltså ingen samstämmighet kring ansvaret för
samlingarna på central nivå.
I kapitlet ovan har det diskuterats och redogjorts för vem eller vilka som kan
anses vara ansvariga för de respektive samlingarna. De respektive institutionerna
har olika förhållningssätt till sina samlingar i förhållande till ansvarsfrågan.
Ansvaret på lokal nivå är inte helt tydligt definierat och inte heller på central nivå
råder samstämmighet kring vem/vilka som bär ansvaret för dessa samlingar. Detta
tyder på att universitetssamlingar inte nödvändigtvis är garanterade den institutionella omsorg som Bohman nämner i sin definition av kulturarvsbegreppet. Det
finns exempel på när ansvarsfördelningen är tydlig och samlingarna ombesörjs
men detta är alltså ingen garanti. Tvärtom visar jämförelsen mellan Uppsala universitet och Aalto-universitet på skillnader i fråga om ansvarsfördelningen och
omhändertagandet av samlingarna. Detta grundar sig till viss del på universiteten
som organisationer samt att de inte tillhör kategorin av organisationer som ombesörjer kulturarv. Det kan också grunda sig i att dessa samlingar helt enkelt inte
alltid ses som kulturarv, i den miljö som de befinner sig i så finns det en del som
talar för att de ses som omoderna undervisningsverktyg. Att deras värde som
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historiska föremål inte existerar och då deras ursprungliga användningsområden är
inte längre aktuella finns inget intresse av att ombesörja dem. Om inte universiteten
själva ser samlingarna som kulturarv så kanske det är där problematiken kring
hanteringen av dem härstammar.
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Slutdiskussion
Syftet med denna uppsats var att jämföra hur de matematiska institutionerna vid
Uppsala universitetet och vid Aalto-universitetet förhåller sig till sina respektive
samlingar av matematiska modeller, samt vilken betydelse enskilda aktörer har för
bevarande och tillgängliggörande av denna typ av kulturarv samt universitetssamlingars särskilda situation.
Den huvudsakliga frågeställningen löd: Vilket förhållningssätt har matematiska institutionen på Uppsala universitet respektive Aalto-universitetet till sin
samling? Dessa specificerades senare upp dessa i följande följdfrågor:


Var är samlingarna placerade?



Hur är samlingarnas skick?



Vilken betydelse har enskilda individers kunskaper kring samlingarna för
institutionens kännedom om dem?



Hur fungerar musealiseringsprocessen för samlingarna?



Vem/vilka har ansvar för samlingarna?

Undersökningen har visat att institutionerna på Aalto-universitetet och Uppsala
universitet har skilda förhållningssätt till sina samlingar. På Aalto-universitetet har
samlingen medvetet placerats på ett tillgängligt sätt, den har också ställts ut med
förklarande texter. Samlingen har också rengjorts och reparerats och detta har
resulterat i att samlingen är i ett bra skick idag. På Uppsala universitet är samlingen inte placerad på ett tillgängligt sätt och dess placering bidrar tvärtom till dess
dåliga skick. Inga antikvariska åtgärder har genomförts och informationen är
knapphändig. Miljöerna som samlingarna befinner sig i, dess skick och informanternas berättelser visar att det finns ett större intresse för samlingen på Aaltouniversitetet. Där anses samlingen ha ett stort värde, både historiskt och inom
undervisningen. Så är inte fallet på Uppsala universitet, där har samlingen snarare
förlorat sitt värde som undervisningsverktyg och den historiska aspekten kring
samlingen tyder snarare på att de är omoderna och inte längre relevanta.
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Det finns skilda förhållningssätt kring dokumentation och tillgängliggörande av
samlingarna. På Aalto-universitetet har Ottos kunskaper dokumenterats i form av
utställningstexter och han har arbetat med samlingen i flera omgångar. Institutionen
har tagit ett större ansvar för att samlingen och tillgängliggjort Ottos kunskaper.
Elina bidrar också till att göra samlingen relevant inom undervisningen. På Uppsala universitet har Göran själv dokumenterat sina kunskaper om samlingen och
dessa har inte tillgängliggjorts i någon högre grad. Han anses fortfarande vara den
som har mest kunskap om samlingen, detta trots att han inte längre arbetar på
institutionen. Bertil använder samlingen i viss mån i undervisningen men även han
menar att få känner till samlingen på institutionen.
Inte på något av universiteten råder samstämmighet kring ansvaret för samlingarna. På institutionerna finns ingen utsedd person som är ansvarig för samlingen. Institutionen på Aalto-universitetet har dock tagit ett större ansvar för sin
samling och har bekostad reparationer samt organisering av samlingen. Institutionen på Uppsala universitet har inte tagit ett övergripande ansvar för samlingen
utan det är på Görans initiativ som åtgärder har genomförts. På central nivå är
ansvaret för samlingarna inte heller helt tydligt definierat på något av universiteten.
På Aalto-universitet tillskrivs samlingen ett större värde, både historiskt och
inom undervisningen. På Uppsala universitet är samlingen bortglömd och de har
ingen betydande roll inom institutionens verksamhet, detta påverkar också
hanteringen av den som är att betrakta som bristfällig.
Universitetssamlingar är unika då de kan befinna sig i sfärerna museiföremål/historiska/prydnadsföremål och föremål som används i verksamheten på
samma gång. Det är tydligt att samlingarna rör sig inom både sfärerna museiföremål och undervisningsverktyg, de används men ändå inte. Musealiseringsprocessen blir här tydlig men skiljer sig samtidigt från den mer etablerade versionen.
Musealiseringsprocessen brukar ge namn åt den process som sker när ett
föremål förs in i museisamlingar. Föremålet flyttas från den ursprungliga kontexten och tillskrivs nya värden. Detta innebär också en viss fragmentering och föremålet placeras i sammanhang som det från början inte tillhörde.179 Det som skiljer
universitetssamlingar från museisamlingar är att de till viss del fortfarande befinner sig i deras ursprungliga kontext, nämligen universiteten. Detta innebär dock
inte nödvändigtvis att den kontextuella informationen om den finns bevarad,
antingen i form av dokumentation eller i de anställdas medvetenande.
Universitetssamlingars musealiseringsprocess innebär också att trots att samlingarna finns kvar i sin ursprungliga kontext så förändras deras värden och funktioner inom universiteten. Deras relevans för undervisningen och forskningen
minskar därmed tillskrivs de inte längre samma värden. De vetenskapliga idéer
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som samlingarna ger uttryck för anses inte nödvändigtvis som relevanta idag och
därmed förlorar samlingen sitt värde inom undervisning och forskning. På Aaltouniversitetet har dock samlingen fortfarande ett visst värde inom undervisningen
medan så inte är fallet på Uppsala universitet, där ses de äldre delarna av samlingen
snarare som omoderna. Samlingarna har i viss mån även tillskrivits värden som
historiska föremål. På Aalto-universitet görs kopplingar till både allmän matematikhistoria såväl som universitetets specifika historia. På Uppsala universitet
innebär samlingens historiska aspekter främst att de inte längre är relevanta för
institutionens verksamhet men informanterna gör i viss mån även kopplingar till
allmän matematikhistoria. I detta specifika fall går att konstatera att samlingarnas
värde som undervisningsverktyg såväl som historiska föremål varierar mellan de
olika universiteten.
Undersökningen visar alltså att samlingarna genomgår en process som innebär
att de rör sig från undervisningsverktyg till historiska föremål/museiföremål/
prydnadsföremål. Denna process är dock inte helt färdig ännu och detta beror till
stor del på de enskilda individerna som intresserar sig för samlingen men också
universiteten som organisation. De enskilda individerna är medvetna om denna
process då de kan se det framtida museala föremålen och ser det historiska värdet
av att bevara dem för framtiden. När den egna organisationen inte tar ansvar för
detta så blir det endast de enskilda individerna som ensamma blir föremålens beskyddare (något som kommer att diskuteras senare).
Universitet är organisationer där teorier skapas och förkastas, hypoteser motbevisas och nya tekniker uppfinns. Ständigt publiceras ny forskning med nya
resultat som förändrar vår världsbild och kultur. I och med att dessa samlingar
befinner sig på just universitet så blir möjligtvis den naturliga följden att de glöms
bort eller ses som omoderna. Otto och Göran uttrycker båda två att anställda på
sina respektive institutioner är mer upptagna och inriktade på sin egen forskning
och därmed inte intresserade av samlingarna. Universiteten som organisationer gör
hanteringen och processen kring dessa föremål väldigt sårbart. Om inget större
ansvar tas för dessa samlingar (även när de har förlorat sin relevans i verksamheten)
så kommer de inte att bevaras för framtiden och det blir dessutom svårare att tillskriva dem nya värden ju mer den kontextuella informationen går förlorad. I nuläget befinner sig universitetssamlingar mitt i musealiseringsprocessen.
Universitet har i vanligtvis inte som mål att ombesörja stora samlingar och det
finns inte alltid en tydlig ansvarsfördelning för samlingarna. Universiteten och
institutionerna som organisationer tar inte alltid ett övergripande ansvar utan ansvaret för samlingarna tas istället av enskilda individer. På grund av att universiteten är föränderliga organisationer kan relationen till deras kulturarv bli varierande.
En del av kulturarvet tillgängliggörs och förvaltas medan det samtidigt finns samlingar som snarare faller i glömska. Tydligt är att det är ingen garanti att alla histo-
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riska samlingar på universitet förvaltas. Den institutionella omsorg som Bohman
kopplar till kulturarvsbegreppet är inte garanterad dessa samlingar.180 Det finns
dock tecken på att den del universitetssamlingar fyller en roll i universitetens
verksamheter och då blir frågan huruvida de är bruksföremål eller museiföremål.
Gränsen mellan dessa suddas ut och musealiseringsprocessen som omnämndes
ovan blir här tydlig i förhållandet till hanteringen av samlingarna. Det kanske inte
så märkligt att en del universitetssamlingar inte ombesörjs, de anses inte inneha
något historiskt värde och som bruksföremål ses de som omoderna. De kanske
helt enkelt inte alls ses som kulturarv.
Undersökningen visar att ansvaret för universitetssamlingar på central nivå
finns men är inte alltid är definierat och detta skiljer sig åt beroende på vilken
organisation som studeras. På både Uppsala universitet och Aalto-universitet finns
delar av universitetet som rent formellt ansvarar för samlingarna men det är inte
helt tydligt på vilka sätt. Det råder ingen direkt samstämmighet kring detta på de
respektive universiteten. Undersökningen visar också att ansvarstagande av den
egna organisationen har en stor påverkan på hur samlingarna tas om hand samt att
detta i sin tur påverkar hanteringen av samlingarna.
Sibum menar att för att kunskapsproduktion ska kunna förstås så måste
användningen av instrument, modeller och andra föremål som ingår i universitetssamlingar användas. Experiment måste återskapas och det är förstå då som vetenskapsutövande och kunskapsproduktion kan förstås till fullo.181 Universitetssamlingar är viktiga för att förstå dessa processer och de kan fortsätta bidra till att
ny kunskap skapas. Detta är inte helt olikt det fenomenologiska idéerna om att det
endast är våra erfarenheter som kan ge ny kunskap. Sibums teori/metod kan också
knytas an till Tyjbergs idé om epistemiska objekt som fortfarande kan ha betydelser för kunskapsproduktion. Därmed kan universitetssamlingar ha avgörande
betydelser för sättet att förstå hur kunskap skapas.
Undersökningen har också visat att enskilda individer kan ha stor påverkan på
hanteringen av samlingarna. Fenomenologi valdes om teoretisk utgångspunkt för
att undersöka enskilda individers upplevelser och tankar kring samlingarna och
dess hantering. De informanter som intervjuades i studien valdes ut för sina omfattande kunskaper om samlingarna. Undersökningen har visat att enskilda individer kan ha stora kunskaper om samlingarna, inte bara om allmän historik om
föremålen men i viss mån även om samlingarnas koppling till universitetens mer
specifika historia (även modern sådan). Detta visar tydligt på fenomenologins idé
om att människor innehar kunskaper om olika situationer och förhållanden.
Föremålen som ingår i samlingarna är det materiella beviset på forskning och
undervisning som bedrivits vid universiteten. De är de materiella komplementen
180
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till de skrivna publikationerna. Om information om hur föremålen använts, av
vem och i vilka sammanhang saknas så saknas också en bit av den kontextuella
informationen. Denna typ av information finns till stor del hos de enskilda individerna som verkar vid universiteten och deras kunskaper är på så sätt mycket viktiga men har inte alltid dokumenterats i stor omfattning. Samlingarna är inte garanterade sådan dokumentation och detta får i sin tur konsekvenser för samlingarnas situation. Undersökningen visar ett tydligt samband mellan hur väl en samling
ombesörjs i förhållande till hur väl dokumenterad den är. Ju mer dokumentation
som finns om samlingen desto större chans att den ombesörjs. Enskilda individer
är viktiga element i denna process då de besitter stora kunskaper om samlingarna.
Pearce argumenterar för att föremål inte kan existera utan sociala idéer och
värden som tillskrivs föremålet. Det som skiljer föremål mot övrig materia är just
dessa idéer och värden som de tillskrivs.182 De värden som föremål tillskrivs har
stora konsekvenser för universitetssamlingar. Hanteringen av universitetssamlingar
påverkas till stor del av vad organisationer (institutioner/universitet) men framförallt enskilda individer (informanter) ger dem för värden. Undersökningen visar att
enskilda individers intresse för samlingen kan bidra till att öka den allmänna kännedomen kring dem. Detta grundar sig i att dessa enskilda individer tillskriver
samlingen vissa värden, som till exempel undervisningsverktyg såväl föremål av
historiskt värde (både allmän sådan och universitetets egen historia). De ser föremålen som relevanta och bidrar därför till att de bevaras, antingen genom deras
egna konkreta arbetsinsatser eller genom att i förlängningen öka kännedomen
kring dem. Om dessa enskilda individer, som undersökningen visat inte nödvändigtvis är många, slutar att engagera sig så finns risk att samlingarna tappar sina
värden. De blir då värdelösa och riskerar att skadas, kasseras eller glömmas bort.
Undersökningen visar också att universitetssamlingar inte bara behöver tillskrivas värden som undervisningsverktyg eller museiföremål. Samlingarnas
materiella och estetiska egenskaper gör att värden som inte är kopplade till
matematik. Detta visar också att de värden som kan tillskrivas ett föremål påverkas av betraktarens egen sociala kontext. En matematiker och en konstvetare
ser inte nödvändigtvis samma värden i samma föremål.
Universitetssamlingar är inte museisamlingar. Museiföremål som ingår i
museisamlingar har ofta donerats eller insamlats för att de ansågs ha ett visst
värde. De kan till exempel anses representera en viss historisk period eller uppskattas för deras estetiska egenskaper. Universitetssamlingar anses inte alltid ha
sådana värden. De införskaffades främst för att tjäna ett syfte inom forskning och
undervisning och när de förlorat sin funktion inom verksamheten så blir inte nödvändigtvis den naturliga följden att de fortsätter ses som värdefulla. Istället för att
ingå i en struktur där de garanteras omsorg inom en organisation så är det ofta
182
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enskilda individer som studerar och ombesörjer dem, ibland till och med utanför
sina ordinarie arbetsuppgifter.
Avslutningsvis så tål det att diskuteras vidare hur universiteten förhåller sig
till sitt kulturarv. Delar av undersökningens resultat visar att det som många skulle
betrakta som kulturarv kanske inte ses som kulturarv på universiteten. Detta innebär att universitetssamlingarnas musealiseringsprocess skiljer sig från den vanligaste typen. Det kan då vara lämpligt att återknyta till Bohman som menar att alla
materiella såväl som immateriella kulturuttryck inte nödvändigtvis är kulturarv,
men det kan bli kulturarv.183
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Sammanfattning
Den här uppsatsens syfte har varit att jämföra hur de matematiska institutionerna
vid Uppsala universitetet och vid Aalto-universitetet förhåller sig till sina respektive
samlingar av matematiska modeller, samt vilken betydelse enskilda aktörer har för
bevarande och tillgängliggörande av denna typ av kulturarv samt universitetssamlingars särskilda situation. Det empiriska materialet för studien består av kvalitativa intervjuer med informanter som valts ut på grund av sina omfattande kunskaper om de respektive samlingarna. Deras upplevelser ges stor plats i studien
och det är detta som granskas, hur de upplever situationen. I uppsatsen berörs frågeställningar såsom samlingarnas skick, placering, kännedom om dem, samlingarnas roll, ansvaret för dem samt musealiseringsprocessen kring samlingarna.
Undersökningens teoretiska utgångspunkter grundar sig främst på fenomenologi
och teorier om föremål som sociala ting. Teorier om kulturarv och musealiseringsprocesser av föremål används också. Metoderna som används är främst
intervjuer men även observationer, samtal och e-postkorrespondens.
Resultatet av undersökningen visar att förhållningssätten skiljer sig åt mellan
de olika universiteten. Institutionen på Aalto-universitetet har ombesörjt sin samling
mer, dels genom antikvariska åtgärder och samlingen har tillgängliggjorts genom
att ställas ut på institutionen. Den har också givits en funktion inom matematikundervisningen. På Uppsala universitet är samlingen i dåligt skick och den kan ej
betraktas som tillgänglig. Några få föremål används i undervisningen men
majoriteten av modellerna har ingen funktion inom verksamheten.
Musealiseringsprocessen för universitetssamlingar är inte avslutad, den pågår
fortfarande. Universitetssamlingar och de värden de tillskrivs rör sig mellan
undervisningsverktyg och museiföremål. De enskilda individerna som arbetar nära
dessa samlingar bidrar till att tillskriva samlingarna olika typer av värden och bidrar till att de i viss mån kan ses som relevanta inom universitetens verksamheter.
De enskilda individernas betydelse för detta varierar beroende på hur stort ansvar
den egna organisationen tar för sina samlingar. Dokumentation av samlingarnas
kontext (som ofta finns hos de enskilda individerna) existerar inte nödvändigtvis
och undersökningens resultat visar att ju mer dokumentation som finns kring samlingarna desto större chans att de ombesörjs. Undersökningen visar också att ansvaret för universitetssamlingar inte alltid är tydligt definierat, varken på lokal
eller central nivå.
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