
 
Institutionen för ABM,  
estetik och kulturstudier 
 
 
 
 
 
 

På ruinens brant? 
En studie av de ekonomiska förhållandena och deras verkan på 

Roslagsmuseet i Norrtälje. 
 
 
 
 

Lowissa Mannerheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatuppsats, 10 poäng ht-02 
 
Handledare: Kurt Nyberg           ISSN  1651-6079  
 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 2 
Syfte 2 

Metod och material 4 
Definitioner 5 

De svenska museernas situation 7 
Hur kunde det bli så här? 7 
Hot mot museerna idag 8 

Roslagsmuseet 10 
Museets historia 10 
Museets verksamhet och uppdrag 10 
Museets organisation 12 
Museets ekonomi 13 
Arbetsklimatet 15 

Hur ska museets problem lösas? 17 
Museets förslag till åtgärder! 17 
Roslagsmuseets vänner 20 
Vad borde museet göra för att förbättra sin situation? 22 
Debatten i pressen 23 
Vad säger kulturpolitikerna? 25 

Avslutande analys 29 

Sammanfattning 32 

Käll- och Litteraturförteckning 36 
Tryckta källor 36 
Otryckta källor 37 



Inledning 

Roslagen är ett område som varit politiskt intressant sedan järnåldern, då de 

första bosättarna kom. Genom Roslagens skärgård har det sedan vikingatiden 

gått viktiga farleder bland annat till Uppsala. Roslagen ligger mellan två län; 

Uppsala och Stockholm. 

Den här uppsatsen handlar om Roslagsmuseet i Norrtälje. Museet startades 

1924 av Roslagens fornminnesförening som skänkte museet sina samlingar 

bestående av föremål främst från allmogen i Upplands skärgård. Museets 

viktigaste föremål är det s.k. Faktoriet, huset där man numera har sina 

utställningslokaler. Faktoriet är ett gevärsfaktori som startades av Gustav den 

II Adolf i samband med att Norrtälje grundades 1619. Museet har sedan 1972 

drivits som en stiftelse där Stockholms län, Norrtälje kommun och Roslagens 

fornminnes- och Hembygdsförening var stiftare. Landstinget utträdde dock ur 

stiftelsen 1993. Roslagsmuseet är numera nästan helt kommunalt finansierat. 

Jag tycker att man kan likna Roslagsmuseet vid ett länsmuseum i miniatyr eller 

ett utvidgat hembygdsmuseum. Roslagsmuseet är Roslagens museum som har 

till uppgift att dokumentera, vårda och visa sitt geografiska område precis som 

länsmuseerna. 

Museet har stora ekonomiska problem, så stora att man kanske tvingas 

stänga museet om förhållandena inte förbättras inom ett år. Vad händer på 

museet när pengarna minskar från år till år? Vad gör man för att komma 

tillrätta med dessa problem?  

 

Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på vilka hot museer i allmänhet och 
Roslagsmuseet i synnerhet står inför idag, men också vilka möjligheter man 
har att förbättra sin situation.  
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Frågeställningar 
Mina frågeställningar är:  
På vilket sätt har museet förlorat inkomster de senaste åren?  
Hur påverkar den ekonomiska nedgången museet?  
Vad gör man för att förbättra sin situation?  
Vad bör ett museum göra i en sån här situation?  
Vilka idéer har man inför framtiden?  
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Metod och material  

För att få svar på mina frågeställningar har jag gjort intervjuer med personalen 

på museet. Eftersom jag arbetade på museet under tio veckor kan man kalla 

min studie en deltagarobservation. Jag har genom samtal vid kaffebordet och i 

arbetssituationer bildat mig en uppfattning om ungefär vari museets problem 

ligger och sedan ställt frågor som kan leda fram till en bild av museets 

situation. Jag har använt mig av en frågelista som jag delat ut till alla i 

personalen. Vissa svarade skriftligt på mina frågor och andra har svarat 

muntligt genom en intervju. Jag har vid intervjuerna inte använt bandspelare 

utan istället antecknat informanternas svar. Fördelen med att inte spela in 

intervjun har varit att informanterna kunnat uttrycka sig friare, vilket har varit 

viktigt för mig. Nackdelen är att jag inte alltid kan citera informanterna 

ordagrant. Det föreligger även en viss risk för misstolkningar i 

nedskrivningsprocessen. Att jag valt att göra en deltagarobservation har 

givetvis medfört att mina värderingar styr mina frågeställningar och mina 

tolkningar av situationen. Därför tycker jag att det kan vara på sin plats att jag 

presenterar mig själv. 

Jag är uppvuxen på landet i Östhammars kommun, mina föräldrar flyttade 

från staden på sjuttiotalet och skaffade en massa barn och djur. Från min 

uppväxt har jag tidigt fått lära mig att värdera kulturhistoriska frågor, 

solidaritetsfrågor och miljöfrågor högt. Jag är gift och skild och har en son som 

är 7 år. På gymnasiet utbildade jag mig till barnskötare. Jag har också läst 

etnologi, ekonomisk-historia och museologi. Dessutom har jag arbetat med 

forntida hantverkstekniker främst inom textil och trä men även med skinn-

garvning och smide. Min bakgrund har påverkat mitt val av ämne och min syn-

vinkel i ämnet. Ofta tar jag ställning för den part jag upplever som svagare men 

jag anser mig också kunna förstå de ekonomiska argument som framförs.  
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Allt som jag upplever relaterar till min bakgrund ger mig sympatikänslor. 

På museet känner jag samhörighet med alla anställda på olika vis, 

vaktmästaren som hantverkare, museichefen som etnolog och förälder, 

ekonomichefen som ekonom. Detta har gjort att jag upplever att jag kommit 

nära mina informanter, vilket kan ge mig problem med att distansera mig ifrån 

dem och försöka se problemen utifrån. Men jag har även haft nytta av 

samhörigheten genom att jag fått ta del av uppgifter man kanske inte lämnar 

ifrån sig vid ytligare kontakter. 

För att få en bild av hur museets styrelse uppfattar situationen har jag 

intervjuat Olle Ringensson i museistyrelsen för att få del av hans syn på 

museets situation. Vidare har jag tagit del av litteratur där museifolk yttrat sig i 

aktuella frågor. Museets sak har varit förekommande även i lokalpressen, jag 

har i möjligaste mån även försökt följa denna debatt. 

Jag har arbetat med uppsatsen under en längre tid i två perioder, under 

våren respektive hösten 2002. Detta har medfört att jag kunnat följa skeendet 

under hela perioden. Under våren koncentrerade jag mig på personalens upp-

fattning om museets situation. Under hösten har jag mer studerat det som förts 

fram i media samt de lokala politikernas uppfattning. Eftersom ämnet är nytt 

och min studie är empirisk har jag begränsat mig till ett fåtal litterära källor. 

Jag har genom tre korta e-postfrågor intervjuat politiker i kommunen. I övrigt 

låter jag politikerna tala genom de pengar de bidrar med till museet samt 

genom de uttalanden som gjorts av politiker i lokalpressen. 

Definitioner 
För att kunna översätta mina intervjusvar till skriven akademisk text utan att 

språket ska bli allt för tillkrånglat har jag valt att förenkla vissa begrepp. Med 

”styrelsen” menar jag ”de som sitter i Stiftelsen Roslagsmuseets styrelse”. 

Styrelsen består av sex kommunalpolitiker, varav två är ersättare, som är valda 

på fyra år och två representanter, varav en är ersättare, för Roslagens 

fornminnesförening. Styrelsen är ytterst ansvarig för att museets åtaganden 

fullföljs. ”Personalen” är ”alla de som arbetar på museet inklusive 

museichefen”. Med ”kommunen” menas ”de politiker som satt i 
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kulturförvaltningen under mandatperioden 1998-2002”. I texten förekommer 

även ”vänföreningen” eller ”vännerna” som bildades i januari 2002. Jag menar 

härmed vänföreningens styrelse. 
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De svenska museernas situation 

Hur kunde det bli så här? 
En museiman som talat mycket om museernas förändrade situation och som 

också flera gånger gått i första ledet och skapat en ny typ av museum är den 

nyligen pensionerade chefen för Jämtlands Läns Museum, Sten Rentzhog.  

 

På något sätt missar vi oftast det väsentliga genom att fastna i skenbilder. Vi utgår från att 

samlingarna är för evigheten. Så projicerar vi detta på institutionerna själva, och tror att 

museerna och deras verksamhet är lika eviga som samlingarna. 1   

 

Det, menar Rentzhog, är ett felaktigt synsätt. Istället menar han att "Museerna 

måste ändra roll, måste anpassas till nya omständigheter. Varje tid har sitt 

behov. Det enda vi egentligen vet är att de kommer inte att vara likadana i 

framtiden, som de är idag." 2   

Sten Rentzhog skriver om museernas utveckling att den starkare samhälls-

ekonomin ledde till en större offentlig sektor, där museerna som tidigare varit 

folkrörelser inlemmades. Museerna fick fler uppgifter och blev institutioner 

som skulle verka för allmänheten. Under 60- och 70-talen skedde en 

decentralisering av samhället som ledde till starkare län och kommuner. 

Länsmuseerna utvecklades som baser för annan museiverksamhet. 

Länsmuseerna fick uppdrag av Riksantikvarieämbetet vilka även stod till tjänst 

                                                 
1 Rentzhog, Sten, 1997, ”2000-talets museum”, Museerna inför 2000-talet, s. 25. 
2 Rentzhog 1997, s. 25. 
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med lagar, så kunde museerna ifrån kommunerna hämta medel i form av både 

pengar och kulturarv och därigenom skapa något för allmänheten. Men redan 

år 1976-77 kom länsantikvarietjänsterna till och många länsmuseer förlorade 

fotfästet. Delar av deras uppgifter försvann och museerna är fortfarande inte 

klara över sin relation till Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. 3    

Rentzhog förklarar även museernas situation med att många museer de 

senaste 15-20 åren har brottats med en förmyndarattityd från politikers och 

byråkraters sida. "Om museet inte har frihet att ta initiativ, frihet att planera 

och frihet att i rätt ögonblick svara på lokala initiativ i omgivningen, då blir det 

ingen utveckling." 4   

Det minskade intresset för museerna är även museernas eget fel. Synen på 

museer har färgats av de statliga museer som inte utvecklats så positivt. Bland 

annat på grund av att man sedan 60-talet dragits med nedskärningar år från år. 

Länsmuseerna har även varit osynliga i kulturdebatten, man har inte visat vägar 

framåt. De kommunala museerna har fastnat i avundsjuka gentemot läns-

museerna, istället för att ta egna initiativ. Rentzhog menar att museerna 

bevakat revir mot varandra. "Därför har det inte blivit lustfyllt att vara 

kulturpolitiker och syssla med museer. Vi måste förstå att det är lätt att se ned 

på alla trätande museimänniskor." 5   

I Norrtälje syns detta mönster tydligt. Kommunfullmäktige tilldelar en 

gemensam summa pengar till tre kulturinstitutioner. Dessa ska sedan slåss 

inbördes om kulturnämndens gunst för att få så stor del av kakan som möjligt. 

Museerna har varit dåliga på att tillsammans argumentera för ökade anslag.  

Hot mot museerna idag 
Sten Rentzhog målar upp tre hot mot museerna. Det första är det museirus som 

just nu pågår. Nya museer startas hela tiden. Varje företag som läggs ner ska 

bli ett museum. Det finns varken behov av eller resurser för att driva alla dessa 

museer. När denna bubbla spricker finns det risk att även de äldre etablerade 

                                                 
3 Rentzhog 1997, s. 26f. 
4 Rentzhog 1997, s. 29. 
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museerna åker med i fallet. Det andra hotet är den krympande samhälls-

ekonomin. Det kommer att ske stora omställningar i samhället. ”Det är slut 

med tiden då man kan önska sig mer pengar.” Det tredje hotet gäller främst 

länsmuseerna. Dessa är frukten av 150 års successiv uppbyggnad av samlingar 

och kunskaper om geografiska områden som utgörs av 1600-talets 

länsbildningar och medeltidens landskap. Nu rubbas områdena, länen faller 

bort och museernas upptagningsområden faller inte längre inom ramen för de 

administrativa områdena.6    

Roslagsmuseet brottas med alla dessa hot idag. Det finns ett stort intresse i 

Norrtälje kommun att starta nya kultursatsningar. Ibland kan man fråga sig om 

medlen räcker till för att fortsätta driva de projekt man redan påbörjat. Museet 

har de senaste åren fått minskade anslag från såväl kommun som landsting. 

Museets geografiska ansvarsområde är Norrtälje kommun men det område 

museet kulturhistoriskt sett borde visa är hela Roslagen som ligger i två län, 

Uppsala och Stockholm. Tyvärr har denna länsgräns blivit en administrativ 

järnridå som delar Roslagen. Jag anser att man måste försöka återknyta till 

Roslagen som ett enat kulturhistoriskt område. Därigenom skulle man innefatta 

hela Roslagen i sin verksamhet och få en större krets besökare som kan känna 

sig delaktiga i Roslagsmuseet.  

Chefen för statens kulturråd Göran Lannergren menar att det finns en 

villrådighet i den statliga kulturpolitiken. Man känner en ovilja att fatta 

konkreta beslut och dela ut ansvar som är besvärande.7 Denna politiska rädsla 

är förödande för museerna som är beroende av politikernas monetära välvilja, 

för att pengarna ska fördelas på ett för museerna fördelaktigt sätt. 

 

 
5 Rentzhog 1997, s. 29. 
6 Rentzhog 1997, s. 30f. 
7 Lannergren, Göran, 1997, ”Den statliga kulturpolitiken”, Museerna inför 2000-talet, s.45. 
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Roslagsmuseet 

Museets historia 
År 1918 bildades Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening. År 1919 

inköpte man den år 1842 nedlagda gevärsfaktoribyggnaden och inrymde sina 

samlingar av ca 7000 museiföremål, papper, böcker och fotografier där. 

Roslagsmuseet hade bildats.8  

År 1972 Startades Stiftelsen Roslagsmuseet av Stockholms län, Norrtälje 

kommun och Roslagens fornminnes- och Hembygdsförening. Fornminnes-

föreningen bidrog med sina samlingar och byggnader mot att man fick 

disponera två rum på övervåningen av kanslihuset. Kommunen och 

Landstinget bidrog med vardera 25000 kronor för att användas till 

fastigheternas drift och underhåll. 9   Landstinget utträdde dock ur stiftelsen den 

1 juli 1993. 10   

Museets verksamhet och uppdrag 
"Ett museum definieras som en institution som tjänar samhället och dess ut-

veckling och vanligtvis är öppet för allmänheten." 11    

I Roslagsmuseets stadgar kan man läsa att "Stiftelsens ändamål är att för-

valta, vårda och utöka museet och dess samlingar och hålla dem tillgängliga för 

                                                 
8 Lijsing, P.M, 1947, Norrtälje stad, en historik och beskrivning med karta, s. 39  
9 Stiftelsen Roslagsmuseets Stiftelseurkund, 1972 
10 Lindström, Åke, 2001, Granskning av stiftelsen Roslagsmuseet, s.1. 
11 ICOM:s etiska regler http://www.sweden.icom.org/icom_yrkesetiskaregler.html 2002-02-13 
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allmänheten samt i samråd med kulturnämnden främja kulturvård och annan 

därmed förenlig verksamhet inom Norrtälje kommun." 12  

Museet har öppet mellan 11 och 16 på vardagar. Man har en fast 

utställning som heter Vattenvägarnas land. Denna visar Roslagen från tidigt 

1900-tal till folkvandringstid. Museet har också en fast utställning om 

"Faktoriet", det vill säga den vapenfabrik som inrymdes i det som numera är 

utställningsbyggnaden. Man visar vapen som smitts, en smedja samt ett 

smedsboställe. Utöver dessa utställningar visas tillfälliga utställningar. Just nu 

har man en utställning om trädgård som heter "Historia med långa rötter". 

Under våren 2003 visas en utställning om medeltida kvinnoliv. 

Till museet hör även en park i engelsk stil. Denna är öppen för allmänheten 

alla dagar dygnet runt. Intill museibyggnaden ligger Zetterstenska gården där 

museet har sitt kansli och bibliotek. Kansliet och biblioteket är öppet mellan 

9.00 och 16.00 på vardagar. Museet bedriver även annan verksamhet som barn-

verksamhet genom filmskapande eller sagoläsning under vissa lov.  

I  ICOM:s etiska riktlinjer 13, som antagits av svenska ICOM-kommittén 

samt Svenska Museiföreningen, skriver man så här om museernas verksamhet! 

  

Museiledning eller annat ledningsorgan för ett museum har en etisk förpliktelse att upp-

rätthålla, och om möjligt stärka, museet i alla avseenden, dess samlingar och service. 

Framför allt har varje styrelse ansvar för att alla samlingar som anförtrotts museet för-

varas, konserveras och dokumenteras på vederbörligt sätt. 

Allmänheten skall ha tillgång till utställningarna regelbundet och på lämpliga tider. 

Museet måste också erbjuda allmänheten rimlig möjlighet att träffa personalen, antingen 

genom att avtala tid för möte eller annat sätt, och fri tillgång till information om sam-

lingarna, med undantag för de restriktioner som kan finnas av sekretesskäl.  

                                                 
12 Stadgar för stiftelsen Roslagsmuseet med ändringar, 1997 
13 ICOM betyder International Council Of Museums och är den internationella, icke statliga 
yrkesorganisation som representerar museerna och museiyrket. ICOM samarbetar med och är rådgivande 
till organisationer och myndigheter som är ansvariga för museerna. ICOM´s huvudsyfte är A/ Att 
synliggöra, stödja och hjälpa museerna  och museet som institution samt att etablera, stödja och stärka 
yrkesverksamheten på museiområdet. B/ Att organisera samarbete och ömsesidigt bistånd mellan 
museerna och mellan företrädare för museiyrket i de olika länderna. C/ Att framhäva den betydelse som 
museerna och museipersonalen har i varje samhälle och för att främja ökad kunskap och förståelse mellan 
folken.  
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Även om museets främsta uppgift är att för framtiden i oförändrat skick bevara det 

viktiga material som museisamlingarna utgör, är det museets ansvar att använda sam-

lingarna för att skapa och sprida ny kunskap genom forskning, undervisning, bas-

utställningar, tillfälliga utställningar och andra speciella aktiviteter. Denna verksamhet 

måste stå i överensstämmelse med riktlinjerna för museets allmänna och pedagogiska 

verksamhet och får inte innebära att kvaliteten eller vården av samlingarna åsidosätts. 

Museet måste sträva efter att den information som ges i basutställningar och tillfälliga 

utställningar är ärlig och objektiv och att den inte befäster myter och stereotypa upp-

fattningar. 14    

Museets organisation  
Organisationen är uppbyggd enligt ett traditionellt hierarkiskt system: 

 
Ledning 

 

Marknadschef Ekonomisk och 

administrativ chef 

Föremåls- 

registrering 

Formgivning,  

tekniker 

Receptionist   Vaktmästare 

 

Museet har nio anställda inklusive museichefen. Tre av de anställda arbetar 

heltid, övriga arbetar 50-75 procent.  Av museets anställda är alla utom tre 

lönebidragsanställda. Endast en i personalen har akademisk utbildning i 

museiämnen. Under hösten har man skurit ned antalet anställda. En har 

tvingats gå och två har gått ner i arbetstid. Enligt personalen går 

nedskärningarna redan sedan tidigare ut över museets verksamhet. Enligt 

ICOM:s etiska regler för museer gäller följande: 

 

Museiledningen har särskild skyldighet att sörja för att museet har tillräckligt med per-

sonal, både i fråga om antal och kompetens, för att säkerställa museets förmåga att sköta 

sina åligganden. Personalens storlek och sammansättning (oavsett om den är avlönad eller 

                                                 
14 ICOM´s etiska regler. 
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ej, fast eller tillfälligt anställd) avvägs i förhållande till museets storlek, dess samlingar 

och ansvarsområde. Museet bör dock tillförsäkras möjligheter att fullgöra sina 

skyldigheter när det gäller samlingarnas vård, tillträde till allmänheten, service åt all-

mänheten, forskning och säkerhet.  

Museiledningen måste inse hur sammansatt museiyrket är till sin karaktär och hur 

många specialistgrupper som yrket numera omfattar med konservatorer, forskare, peda-

gogisk personal, personal för registrering och ADB, information, säkerhet m.m. Den skall 

se till att museet använder sig av sådana specialister där så erfordras och att denna 

personal i alla avseenden erkänns som fullvärdiga medlemmar av yrkeskåren. 

Museets yrkesutövare behöver lämplig akademisk, teknisk och ämnesmässig utbild-

ning för att kunna leva upp till sin viktiga roll när det gäller skötseln av museet och vår-

den av kulturarvet. Ledningen måste klart inse behovet och värdet av tillräckligt kvali-

ficerad och välutbildad personal och erbjuda sådana möjligheter till fortbildning och 

vidareutbildning att en väl avpassad och effektiv arbetsstyrka kan bibehållas. 15    

 

När det gäller museets organisation menar flera anställda att man saknar en 

museipedagog. Det finns ingen som har både kunskap och tillräcklig tid att ta 

hand om guidningar och att planera verksamhet. Detta är en uppgift som 

marknadschefen och chefen nu gör i mån av tid. En anställd uttrycker sig 

såhär: "Det är absurt att ett museum med alla våra arbetsuppgifter bara har en 

museiutbildad." 16  Under hösten och vintern har man anställt en museipedagog 

men endast som timanställd under de timmar man haft barnverksamhet. 

Eftersom man tagit betalt av barnen har detta varit möjligt utan ekonomiska 

förluster. Det är dock omöjligt att behålla en arbetskraft som förväntas att 

endast arbeta vid behov utan jourersättning. 

Museets ekonomi 
Roslagsmuseet hade inför år 2002 budgeterat utgifter för 2 655 000 kr. In-

komsterna budgeterades till 2 388 000 kr Man budgeterade alltså med ett 

underskott. Den fastslagna budgeten hade man i september 2002 överskridit 

                                                 
15 ICOM´ s etiska regler. 
16 Mars 2002 ”Intervjuundersökning med museets anställda”, i författarens ägo. 
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med 185 000 kr och ökade därigenom underskottet ytterligare. Detta har med-

fört att man belånat byggnaderna för att betala personalkostnaderna.  

De kommunala anslagen till Roslagsmuseet har mellan åren 1997 och 2001 

ökat med 248 000 kr. Under samma period har museets utgifter ökat med 

339 000 kr plus en extraordinär utgift på 610 000 kr år 2001. I förhållande till 

museets utgifter har alltså kommunens bidrag minskat. Detta kan bero på att 

man från museets sida varit otydlig när det gäller att visa vilka behov man haft. 

Det kan också bero på att man från kommunens sida inte känt tillräckligt 

ansvar för att se till att museets anslag skulle få verksamheten att gå runt. 

Museet har under flera år använt sina fonderade medel för att klara en bud-

get som gått med förlust. Enligt personalen på museet kommer dessa medel att 

vara slut inom ett år om utvecklingen fortsätter som den gjort hittills. Om 

situationen inte förbättras kommer man att tvingas stänga museet. 

Den ekonomiska situationen leder till att museets personal får en sämre 

arbetssituation. I mina intervjuer har det framkommit att det känns svårt att 

löneförhandla när museet har så ont om pengar. Man skäms för att be om högre 

lön trots att man vet att den är låg i jämförelse med andras i branschen, och 

trots att man hela tiden belastas med fler arbetsuppgifter. Flera tjänster har om-

vandlats till lönebidragstjänster. Detta leder bland annat till att de lönebidrags-

anställda  belastas med arbeten som de inte borde ha på grund av att ingen 

annan anställd finns för dessa arbeten. 17   

Man kunde ju tänka sig att en lösning för att få färre utgifter vore att slå 

ihop flera deltidstjänster till färre heltider. Men på museet menar man att på en 

sån här arbetsplats är det bättre med fler deltider än en heltid med fler 

uppgifter. Man har tillräckligt många olika saker att göra ändå. Något man 

poängterar är att alla måste ha kompetens att greppa över hela fältet och kunna 

göra lite utav varje.18   

I februari år 2001 gjorde Åke Lindström på uppdrag av stiftelsen Roslags-

museet en granskning av museets verksamhet och ekonomi. Han kom fram till 

att museets sammantagna bidrag minskat med en tredjedel under åren 1994-

                                                 
17 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
18 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
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1999. Detta försämrar avsevärt museets möjligheter att fullfölja sina åtaganden 

vad gäller att vårda och visa föremålen och ännu mindre att dokumentera och 

vara allmänheten behjälplig i kulturhistoriska frågor. 19  

Enligt Olle Ringensson, ledamot i Roslagsmuseets styrelse, håller museets 

situation på att förbättras. Han menar att museet arbetat sig fram till att få folk 

att förstå att pengarna inte räcker till att göra det man har som huvuduppgift. 

Han jämför Roslagsmuseets sits med den som Vägverket var i för ett antal år 

sedan då de hade höga lönekostnader, vilka gjorde att pengarna inte räckte till 

att hålla maskinerna igång. Ringensson menar att kommunen måste ta över 

vården av byggnaderna. Nu går pengar ur driftsbudgeten till oförutsedda ut-

gifter. Han vill ha ett politiskt beslut. 20   

Museet har enligt Ringensson har varit tyst väldigt länge. I och med att 

museets marknadschef Roland Palmquist skrev en insändare i Norrtälje 

Tidning startades en debatt som gagnat museet mycket. 21     

 Vidare menar Ringensson att det finns en konkurrens mellan de tre stora 

museerna i Norrtälje. Pythagoras är mer ett riksmuseum med sin vänförening 

om ca 450 medlemmar från hela landet varav endast 20 är från Norrtälje. 

Konsthallen är en prestigesak för en begränsad del av sommargäster och andra. 

Roslagsmuseet har en stark pedagogisk uppgift. Den ekonomiska situationen är 

nu sådan att man tar pengar ur fonden. Detta är ohållbart i längden menar 

Ringensson. 22    

Arbetsklimatet 
Den ekonomiska situationen påverkar enligt personalen arbetet mycket. 

Arbetsklimatet påverkas negativt. Det finns en allt större osäkerhet; "Kan vi 

göra si och kan vi göra så?" "Räcker pengarna?" Detta leder till ökad stress och 

irritation i förlängningen. 23  

                                                 
19 Lindström 2001, s 2. 
20 12/5 2002, ”Intervju med Olle Ringensson i museets styrelse”, i författarens ägo. 
21 Intervju med Olle Ringensson, 2002. 
22 Intervju med Olle Ringensson, 2002. 
23 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
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Flera anställda menar att den ekonomiska situationen skapar mycket 

ångest. Ångest kan hanteras på olika sätt, antingen destruktivt eller 

konstruktivt. "Man når en smärtgräns och agerar, dvs. skapar något kreativt." 

På museet finns en destruktiv ångest som sprids och svävar kring i lokalerna. 

Detta skapar en negativ inställning som leder till hopplöshet. Då en idé 

kommer upp får man ofta höra "Vi har försökt förr, det går inte!"  Man känner 

att man måste ta itu med och försöka hantera ångesten. Detta leder till att man 

inte hinner med sina egentliga arbetsuppgifter. Man upplever att man inte är så 

effektiv som man borde vara. 24  

Den ekonomiska situationen gör även att utställningarnas kvalitet blir 

lidande. Där man förr kunde hyra in föremål får man nu göra "fusklösningar". 

Ett exempel är historiska verktyg som man förr kunde låna in från andra 

museer nu blir hemmagjorda fuskkopior i masonit. Man tvingas även 

återanvända gamla saker, vilket i och för sig inte behöver vara negativt, men 

skapar en mindre frihet i utställningsplaneringen. Det finns en önskan om att 

chefen ska arbeta för fler långsiktiga lösningar framöver. 25    

 Museichefen, Christina Karman-Ohlberger, upplever att det tar alldeles för 

mycket tid att "jaga pengar”, så mycket tid att museiarbetet blir lidande. Man 

har svårt att lösa de ekonomiska problemen, att "vara fattig" kostar pengar dvs. 

det tar mycket tid. Karman-Ohlberger är mån om att alla ska känna sig 

delaktiga i vad som händer. Hela personalen menar att man inte bara ska ställa 

ut föremålen för dess egen skull, man måste ha en röd tråd i utställningarna. 26  

 

                                                 
24 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
25 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
26 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 

 16



Hur ska museets problem lösas? 

Museets förslag till åtgärder! 
Av personalen upplevs stiftelsens styrelse som ointresserad av museets framtid. 

Ingen i styrelsen är enligt personalen museisakkunnig. Ingen för museets talan 

med kunskap bakom orden. De anställda är besvikna på styrelsen och man 

undrar över målsättningen bakom deras agerande. 27  

Det finns bland museets personal idéer och funderingar på hur man ska 

kunna ta sig ur sitt ekonomiska elände. En fråga som kommit upp hos de an-

ställda är att museet borde vara mer offensivt, man borde vara mer aktiva, både 

genom att bearbeta politiker och allmänheten. "Vi måste öppna upp oss." Man 

borde samarbeta mer, inte bara med andra kulturinstitutioner utan även andra 

föreningar. "Vi måste placera oss på kartan, bli mer samhällstillvända. Göra 

fler aktuella utställningar."  Industrihistorien är en skatt där museet kan hämta 

uppgifter och dra paralleller från denna till dagens verklighet.28

Fred Andersson som är chef för Industrimuseet Pythagoras i Norrtälje har 

lagt fram ett förslag till att man ska flytta ihop de tre stora kulturinstitutionerna 

till ett gemensamt kulturhus. Han vill utveckla Pythagoras till ett centrum för 

kultur- och näringslivshistoria. Där man kan ha seminarier, debatter, ut-

ställningar och konserter. ”Ett museum måste ha mer än en ingång, det är bara 

då det kan överleva. Det måste utvecklas hela tiden tillföras nya idéer." Denna 

idé uppkom i samband med planerna på en utbyggnad av Pythagoras. Tanken 

var att Konsthallen och Roslagsmuseet skulle flytta upp till Pythagoras nya 

                                                 
27 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
28 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 

 17



lokaler. Vattentornet i Norrtälje skulle byggas om till utställningslokal. 

Faktoriet där Roslagsmuseet nu har sina utställningar skulle användas som 

förut. 29

Personalen på Roslagsmuseet var dock kritiska till en sammanslagning. 

Christina Karman-Ohlberger menade att museet är svårt att flytta. Istället kom 

Roslagsmuseet med ett annat förslag till kulturhus. Man plockade fram rit-

ningarna från ett förslag till utbyggnad av Roslagsmuseet som togs 1990. 

Enligt denna plan menade man att man skulle kunna rymma konsthallen under 

museets nya tak. Man pekar på flera ekonomiska fördelar med denna 

utbyggnad. Karman-Ohlberger tror att konsthallen och Roslagsmuseet till stor 

del har samma publik. Av samma skäl är Pythagoras inte med i 

Roslagsmuseets kulturhusförslag.30

Man är medveten om de kulturella garn man sitter intrasslat i, en anställd 

menar: 

Det finns för mycket gamla konflikter att ta hänsyn till. Norrtälje styrs av frimurarna, 

samarbete hindras av politiska hänsyn, vänskapsband och oheliga allianser. Vi måste 

öppna upp oss, vi är för rigida och slutna. Lägg bort alla gamla stämplar på hur den och 

den är.31

Under hösten har man även diskuterat att starta en samarbetsorganisation kring 

industrihistoria. I denna skulle även hembygdsföreningar ingå. Man har hållit 

ett första möte men formerna för detta samarbete är ännu mycket oklara. 

Ett annat förslag till förändring är att öppna upp magasinet för allmänheten 

genom att hålla fler visningar även där. På detta sätt skulle man billigt kunna 

dra in pengar och samtidigt kanske skapa en större kunskap om och ett större 

intresse för museet. 32 Det finns dock problem med att öppna samlingarna då 

föremålen utsätts för mer slitage och stöldriskerna ökar. 

                                                 
29 Margaretha Levin ”Vill skapa kulturcentrum” NT  /1 2002 se även Jansson, Esse, "Utbyggt Pythagoras 
kan bli ett kulturhus" 23/1 2002. 
30 Margaretha Levin ”Lanserar nygammalt förslag” NT 15/2 2002  
även Karman-Ohlberger, 2002, Nygammal vision väcks till liv.  
31 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
32 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
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Att tillfråga pensionärer som kan "gå omkring och pula" i parken och på 

museet och som kan prata med människor som kommer till eller passerar 

museet är ytterligare ett förslag som kommit från museets personal. Då får man 

volontärer med "gratis" kunskap om Norrtäljes historia, dessutom kan man 

med en sådan satsning betona vikten av att de unga får tillbaka kontakten med 

de äldre i samhället. 33  

Olika stora projekt har dryftats som uppbyggnad av en 1700-tals miljö i 

museiparken med en hantverksgård som ett friluftsmuseum i miniatyr. Ett 

annat förslag är att bygga en kupol kring hela parken och ån för att skapa ett 

nytt klimat och odla tropiska växter. Där kan man visa upp ny häftig, 

spännande teknik. 34 Många av idéerna faller på att man genom allt för många 

år av nedgångar fått en känsla av vanmakt. Jag får en känsla av att denna 

vanmakt bromsar nya idéer, ibland i onödan, med sin uppgivenhet. Även stora 

"galna" idéer har ett värde. De bör tas upp och dryftas. Kanske kommer man 

fram till att det man i första stund ansåg vara omöjligt istället är en succéidé. 

 Enligt Olle Ringensson i styrelsen borde mer information till kommunen 

kunna hjälpa för att klara nöden man fått genom fastighetsutgifterna. Man 

borde ta partierna var för sig, bjuda in dem, hela kommunfullmäktigegruppen 

till visningar av museet och en genomgång av museets situation. Det är viktigt 

att man inte blandar de olika partierna utan tar dem var för sig. På så vis kan 

man skapa en förståelse för behovet av en långsiktig balans och stoppa det som 

får organisationen att "blöda". Detta skulle kunna leda till nya möjligheter. 

Man borde upprätta en plan med kommunen på 3 eller 5 år. 35  

Han menar också att det finns möjligheter till väsentliga pengar från andra 

håll. Sparbanken ger till exempel pengar efter behov. Det enda de kräver i gen-

gäld är en ekonomisk redovisning. Man har alla skäl att inventera vilka stöd 

som finns att söka enligt Ringensson. Man kan till exempel söka stöd för att 

man gör mycket för skolan, kanske i ett projekt för utveckling av kontakten 

med skola och ungdomar. Man måste bredda kontakten med kommunen 

                                                 
33 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
34 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
35 Intervju med Olle Ringensson, 2002. 
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försöka hitta nya vägar, nya nämnder att samarbeta med. Man bör också göra 

riktade förslag för att skaffa sponsorer. Exempelvis för ny belysning i 

utställningslokalerna som ett sätt att göra utställningarna mer attraktiva. 36    

Museets styrelse ansvarar för att museets verksamhet inte styrs av kom-

mersiella intressen. Enligt ICOM:s etiska regler måste man ta följande i be-

aktande. 

 

Om museet använder sig av möjligheten att söka och ta emot ekonomiskt eller annat stöd 

från kommersiella eller industriella organisationer eller från andra externa källor måste 

stor omsorg ägnas åt att mycket klart definiera den överenskomna förbindelsen mellan 

museum och bidragsgivare. Stöd från kommersiellt håll och så kallad sponsring kan inne-

bära etiska problem och museet måste försäkra sig om att dess normer och syften inte 

åsidosätts genom ett sådant förhållande.37   

Roslagsmuseets vänner 
Som ett sätt att få fler sympatisörer till museet och för att få praktiskt stöd 

startades i januari 2002 en vänförening. Tanken då föreningen startades var att 

museet hade för lite kontakt med näringsliv och andra indirekta tongivare. 

Vänföreningen skulle leda till ett nytt informationsnät och till en kärntrupp av 

välvilliga sympatisörer. Så här säger ICOM! 

 

Museet bör ta varje tillfälle i akt att utveckla rollen som kunskapskälla för alla delar av 

befolkningen eller för den speciella publik som är museets målgrupp. Där det överens-

stämmer med museets inriktning och ansvarsområde behövs i allmänhet specialister med 

utbildning och färdigheter i fråga om museiundervisning.  

Museet har en viktig uppgift i att locka till sig en ny och bredare publik på alla nivåer i 

det samhälle, den region eller grupp som museet avser att ge service åt. Det bör erbjuda 

både samhället i stort och dess enskilda individer och grupper att aktivt engagera sig i 

museet och stödja dess syfte och inriktning.38  

                                                 
36 Intervju med Olle Ringensson, 2002. 
37 ICOM´s etiska regler. 
38 ICOM´s etiska regler. 
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Olle Ringensson i museets styrelse menar att vännerna måste få ha en inblick i 

museet och få förklaringar. Man bör behandla dem som en viktig inre cirkel. 

Museet och vännerna måste lära sig varann så man vet vilka uppgifter man har 

gentemot varandra.39  

Vänföreningens ordförande Märit Lindberg-Freund säger i Norrtälje 

Tidning att det är viktigt att stimulera intresset för museets verksamhet, hon 

hoppas att vänföreningen ska kunna bidra med detta. Vad gäller 

vänföreningens uppgift menar hon att den ”kan hjälpa till med 

programverksamhet, som föreläsningar och debatter och bjuda in spännande 

människor”. Hon tycker också att man kan utveckla samarbetet med andra 

museer för att lyfta fram roslagskulturen. 40   

Vännerna ordnar många aktiviteter bland annat en väldigt lyckad panel-

debatt under våren. Tack vare den har museet lyfts fram i ljuset hos både lokal-

press och politiker.41 De har sammanställt program med arrangemang ända in i 

december. Det är allt från trubadurfest med Taubevisor i museiparken till före-

dragskvällar och en resa till Estland.42

Olle Ringensson skymtar dock en fara i denna forcerade utveckling av vän-

föreningen. Han säger: "Jag sa till vännerna, förlyft er inte och försök inte göra 

för många saker.” Samtidigt behövs en mångsidig verksamhet. Det måste låta 

intressant. ”Eldsjälar ska inte förbrinna första året. Man bör bygga upp verk-

samheten långsamt."43  

Även museets anställda har blivit varse att startandet av vänföreningen inte 

bara varit positivt. Man har belastats med mer arbete än man väntat sig 

eftersom vännerna behövt hjälp med exempelvis utskick och öppethållande för 

sina aktiviteter. 44

                                                 
39 Intervju med Olle Ringensson, 2002. 
40 Levin, Margaretha, ”Roslagsmuseet får stöd av ny vänförening” NT 18/1 2002 
41 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
42 Märit Lindberg-Freund, Du med själ och hjärta i Roslagen (Roslagsmuseets Vänner´s programblad år 
2002 ) 
43 Intervju med Olle Ringensson, 2002. 
44 Intervjuundersökning med museets anställda, 2002. 
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Vad borde museet göra för att förbättra sin situation? 
Sten Rentzhog pläderar; "I kampen för att man ska kunna återfinna samman-

hangen blir de allmänpraktiserande kulturhistoriska och naturhistoriska 

museerna en enorm tillgång."   Museerna måste våga se och visa 

möjligheterna. Man måste våga ställa upp mål som står i paritet med den 

betydelse som man tror att museerna kan ha. Museerna måste ställa sig frågor 

som; Vad kan museer vara bra för? Vad kan de användas till? Hur skulle de 

kunna förändras så att samhället drar riktig nytta av dem? 45    

Gunnar Lindqvist, f.d. landsantikvarie på Östergötlands länsmuseum, 

menar att "Det är museerna som ska ge helhetssynen i ett alltmer specialiserat 

samhälle. Det är bara museerna som har den breda historiska återblicken 

genom sina samlingar som kan fylla den rollen"46   

Stefan Bohman och Karin Lindvall skriver i boken "Museer och kulturarv" 

att livskraftiga museer förutsätter museimänniskor som vet varför man ska ar-

beta med historia och bevara kulturarvet. De trycker också på museernas 

mångsidighet och menar att museerna har sin styrka i att de kan forska om, 

vårda och visa kulturarvet. De vill utöka forskningen vid museerna och öka 

samarbetet med exempelvis universiteten. De menar att mer forskning skulle 

ge roligare och intressantare utställningar. 47   

 Föremålen i museernas samlingar är valda utifrån olika syn på vad som 

bör bevaras och hur de kan användas. "Som museimän måste vi ta ställning till 

användningen" Helst menar Bohman och Lindvall tar museerna aktiv ställning 

och går in i en dialog med omgivningen. I sämsta fall låtsas man stå vid sidan 

av och blir obemärkt oviktig eller en megafon för intressen man inte själv 

valt.48  

Sten Rentzhog delar denna uppfattning. Han menar att besökarna ska bli 

brukare av museet. Museet måste integreras med andra samhällssektorer, till 

exempel äldreomsorg och skola. Ett område där museerna misslyckats är när 

                                                 
45 Rentzhog 1997, s. 31. 
46 Lindqvist, Gunnar, ”Den dubbla kunskapen” , Museerna inför 2000-talet, 1997, s. 53 
47 Bohman, Stefan och Lindvall, Karin, ”Museerna i samhället och samhället i museerna”, Museer och 
kulturarv, 1997, s. 83ff. 
48 Bohman 1997, s. 83. 
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det gäller att få ungdomar till museerna. Detta menar Rentzhog kan bero på att 

man ofta bedriver verksamhet för ungdomar istället för att låta dem själva ta 

initiativ så att man bedriver verksamhet med ungdomarna. Museet ska istället 

skapa möjligheter för ungdomarna, få dem att se möjligheterna och lära dem att 

använda museet. Enligt Rentzhog finns det goda möjligheter för museerna att 

skapa en dialog med omgivningen. 49 Detta kräver emellertid en mödosam 

mental omställning av hela museimannakårens sätt att förhålla sig till sitt 

arbete. Museerna har vant sig vid ett myndighetsliknande förhållningssätt 

gentemot sin omgivning som man nu måste göra sig av med.50   

Debatten i pressen 
Museets ekonomiska situation påtalades första gången, den undersökta 

perioden, i pressen av Roland Palmqvist då han i sin insändare ”Tyvärr alla 

barn, vänstern ger oss inga extra pengar” argumenterade mot kulturnämndens 

motivering till att de avslagit museets begäran om 50 000 kronor utöver de 

425 000 man tidigare fått. Palmquist påtalade att kommunens anslag till museet 

i realiteten sänkts sedan 1995 eftersom museets underskott ökat mer än de 

anslag man fått. 51

Insändaren startade en debatt som främst kom att handla om vem som bar 

skulden till museets minskade anslag.52 För museets del var det mycket positivt 

att situationen uppmärksammades. Genom att pressen började intressera sig för 

museet fick även museets verksamhet uppmärksamhet. 53

Olika förslag till lösningar på de ekonomiska problemen visades även i 

lokalpressen. Bland annat presenterades och diskuterades de olika kulturhus-

förslagen. Bildandet av föreningen Roslagsmuseets Vänner uppmärksammades 

och framställdes mycket positivt. Vänföreningen visades som en välgörande 

                                                 
49 Rentzhog, 1997, s. 34f. 
50 Rentzhog, 1997, s. 31. 
51 Palmquist, Roland ”Tyvärr alla barn, vänstern ger oss inga extra pengar” NT 11/2 2002 
52 Man diskuterade även fördelningen av de 1,2 miljoner som kommunalfullmäktige tilldelat de tre 
kulturinstitutionerna Pythagoras, Konsthallen och Roslagsmuseet, men som av kultur och fritidsnämnden 
även fördelats till vuxenskolan. Därav gick kulturinstitutionerna miste om 300 000 av dessa pengar.  
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och hjälpande kraft för museet. Vänföreningens ordförande Märit Lindberg-

Freund sa med anledning av den debatt vännerna anordnade ”Man måste ta 

ställning till om vi ska ha ett museum. Så här halvdant kan man inte driva en 

institution.” och vidare ”Det är kris nu, man måste satsa på mer resurser.”54

Artiklar publicerades också som direkt uppmanade norrtäljes kommun-

politiker att ta tag i museets problem. ”Uppfyll era plikter, politiker! Både 

underhåll och drift!” skrev Larsolof Giertta i en debattartikel ”Norrtäljes 

politiker måste ta ansvar för museet”. Giertta hänvisar till det avtal kommunen 

skrev på 1993 då Stockholms läns landsting utträdde ur Stiftelsen Roslags-

museet. I avtalet står att kommunen framgent svarar för museets drift och 

underhåll.55

Ordföranden i Stiftelsen Roslagsmuseets styrelse Irene Humble säger: 

Roslagsmuseet kan hålla öppet ett år till. Sedan går det inte längre, om inte mer pengar 

skjuts till. – Då måste vi titta på en stängning. Man kan inte fortsätta driva en verksamhet 

som inte går ihop.56

Jag tror att det är positivt för museet att problemen uppmärksammas i pressen. 

Det har dock funnits ett motstånd från styrelsens sida att låta allmänheten få 

insyn i problemen. Kanske har man varit rädd för kritik utifrån. Styrelsen är de 

ytterst ansvariga för museets fortlevande, styrelsen består som jag nämnt ovan 

till stor del av kommunalpolitiker. Dessa är ansvariga i två avseenden. 

Palmquist som startade debatten är anställd på museet och han skickade på eget 

bevåg in sin insändare. Många andra artiklar har skrivits av medlemmar i 

vänföreningen. Margaretha Levin, journalist på Norrtälje Tidning, har 

intresserat sig mycket för museet och skrivit många artiklar både om 

verksamheten och museets ekonomiska situation. Det är en relativt liten grupp 

människor som uttalat sig i tidningen om museets problem, detta är synd 

 
53 Exempel på artiklar som tar upp museets verksamhet; Levin, Margaretha ”Vänförening bjuder in till 
debatt om museet” NT 4/3 2002, Levin, Margaretha ”Det prunkar i Roslagsmuseet. Trädgårdar förr och 
nu” NT 16/5 2002  samt Levin, Margaretha ”Fågelskrämmor och sniglar” NT 22/9 2002. 
54 Levin, Margaretha ” Vännförening bjuder in till debatt om museet” NT 4/3 2002. 
55 Giertta, Larsolof ” Norrtäljes politiker måste ta ansvar för museet” NT 22/5 2002 se även Lindberg-
Freund, Märit och Cederblad Carl Olof " Öka bidraget till museet" 16/4 2002. 
56 Levin, Margaretha ”Museet kan tvingas stänga” NT 19/9 2002 
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eftersom problemen är så allvarliga och frågan så viktig. Jag efterlyser fler 

röster i debatten.    

Vad säger kulturpolitikerna? 
För att man ska kunna förstå politikernas agerande då det gäller kulturpolitiken 

kan det vara bra att utreda hur vi ser på kulturen. Enligt Sven B Ek är 

definitionen av begreppet ”kultur” avgörande för vad museerna kan göra i sam-

hället. Han menar att det finns två förhärskande kulturbegrepp. Det ena är 

snävt och innefattar konst, ekonomisk administration av folkbildning samt lite 

hembygdshistoria. Det andra, det breda kulturbegreppet innefattar människans 

totala livssituation. Där är alltså allt kultur. Använder vi det snäva kultur-

begreppet blir museerna hänvisade till att åskådliggöra en liten del av 

människors liv. Använder vi istället det breda blir museet en distributör av 

tankar och former som angår alla människor i deras vardag. Kulturpolitikernas 

uppgift blir att förstå och försöka hjälpa människan att utveckla och förbättra 

sin livssituation. Relationen blir inte till konsten utan till det samhälle vi lever 

i.57    

Göran Lannegren menar att det inom kulturpolitiken finns en tendens att se 

kulturpolitiken som ett instrument för att uppnå sysselsättningseffekter, 

lokaliseringsfaktorer och turisteffekter. Det grundläggande i politiken är 

naturligtvis de kulturpolitiska mål som har att göra med kulturens värde i sig 

och hur man ska utforma dessa med ett museiologiskt perspektiv. Ansvaret för 

att utforma dessa mål ligger på museichefer och andra i museivärlden på både 

lokal och regional nivå. Kulturråden bör inte ensamma svara för dessa mål. 58   

På Norrtälje kommuns hemsida kan man läsa att "Kultur- och fritids-

nämnden med förvaltning verkar för att alla invånare ska få möjlighet att 

bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling 

och god livskvalitet." Kommunens förtroendevalda och förvaltningschefer har 

under 2000 arbetat fram en vision som skall uttrycka en gemensam vilja att 

                                                 
57 Ek Sven B, ”Kulturbegrepp och kulturpolitik” ”, Lokalmuseet 90-talets museum, En konferens i 
Landskrona, 1989. s. 33 
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utforma framtiden i kommunen. Man kallar den "Vision för Norrtälje kommun 

2015"59  Visionen har arbetats fram av och är ett idédokument.  

I kommunens vision kan man läsa följande; 

Vi är den bästa kommunen i Sverige när det gäller kontakter och utbyte med de baltiska 

staterna och Ryssland. Besöksnäringen utvecklas ur såväl nationellt som internationellt 

perspektiv. Vi har forskning, utveckling och utbildning inom geriatrik, omvårdnad, miljö, 

informationsteknik och processindustri. Vi har högskoleutbildningar integrerade med 

gymnasieskola och vuxenutbildning. Kulturupplevelser är en naturlig del i allas vardag. 

Kulturlandskapet är bevarat och lättillgängligt. Kulturutbudet spänner från tradition till 

nydaning med förankring i det lokala. Alla är delaktiga i ett lokalt kulturutbud med global 

utsikt. 60

I Kommunens Budget kan man läsa att barn och ungdomar ska prioriteras. 

"Därför ska bidrag till kultur och fritidsaktiviteter främst komma barn och 

ungdomar till del. Vuxna ska i möjligaste mån själva betala för sin fritid." Man 

menar även att det är viktigt med olika kulturella arrangemang som kan berika 

människors vardag. "Dessa syftar också till att marknadsföra kommunen och 

därmed ge en förstärkning av den positiva bild av Roslagen som redan finns." 

Centerpartiet har gjort en särskild anteckning om att man tillfört Kultur-

institutionerna Konsthallen, Pythagoras och Roslagsmuseet 1,2 mkr. 61  

Några politiker i Norrtälje kommun har, genom att svara på tre av mig 

ställda frågor via e-post, uttalat sig om Roslagsmuseets situation under 

sommaren och hösten 2002. Dessa är; Ragnar Bergsten S, Bengt Ericsson C, 

Claes Lagerlund M, Anders Fransson S, Göte Waara Kd samt Per Börjesson 

Fp. 62  

Den första frågan jag ställde politikerna var: Vilken nytta anser ni att 

kommunen eller Roslagsregionen har av Roslagsmuseet? Samtliga var överens 

om att museet fyller en mycket viktig funktion. Man talade om den ovärderliga 

 
58 Lannergren, 1997, s.46 
59Norrtälje kommun, Politisk inriktning och mål, Centerpartiet - Folkpartiet liberalerna – 
Kristdemokraterna - Moderata samlingspartiet, Budget 2002-2004, www.norrtalje.se 2002-09-23 
60 Norrtälje kommun, 2002. 
61 Norrtälje kommun, 2002. 
62 September 2002, ”E-postintervjuer med lokalpolitiker i Norrtälje kommun”, i författarens ägo. 
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nytta för bevarandet och åskådliggörandet av Roslagsregionens kulturarv 

museet gör. Anders Fransson menade att Roslagsmuseet är till nytta för 

kommunen av två skäl, dels för att de som kommer utifrån ska kunna se hur 

historien sett ut och dels för att ungdomar ska kunna se sina förfäders historia. 

Göte Waara menade att museet har en unik karaktär som gör att dess betydelse 

för regionen aldrig borde ifrågasättas, vidare menade han att museet ger 

Norrtälje en air av kulturstad. Per Börjesson var den ende av politikerna som 

var kritisk mot nyttan av museet. Han menade att museet är viktigt för för-

valtandet av kulturarvet men han pekar även på att museet inte är någon 

naturlig mötesplats för gemene man. Per Börjesson är även kritisk till att 

föremålen exponerats i traditionella utställningar som inte varit särskilt 

spännande. Dock anser han att situationen förbättrats under de senaste 2-3 

åren, främst genom att man gjort fler marknadsanpassade utåtriktade 

utställningar ofta med barn och ungdomar som målgrupp. Han berömmer även 

startandet av vänföreningen. 63   

Den andra frågan var: Är museet värt att bevara? Här svarade alla politiker 

ja. Bengt Ericsson menade att det dock krävs gott omdöme i hur verksamheten 

ska skötas/finansieras. 64   

Min tredje fråga löd: Behövs ökade kommunala medel eller anser ni att 

museet kan klara sig med andra inkomster och/eller sparåtgärder? Flera 

politiker menar att det behövs en kombination av ökade kommunala medel, 

andra inkomster och mer sparåtgärder. Man anser även att det behövs en total 

översyn över museets ekonomiska situation.  

Min uppfattning är att samtliga politiker som svarat på mitt brev upplever 

att de saknar tillräcklig kunskap om museet.  Göte Waara uttrycker sig så här. 

"Vilka medel som skall tillföras är till stor del beroende av vilken aktivitet som 

museet kan prestera." 65 Per Börjesson presenterar två förslag som just nu 

diskuteras i kommunen. Det ena är att genomföra en permutation av stiftelsen 

och låta museet bli ett rent kommunalt museum. Det andra förslaget är att låta 

                                                 
63 E-postintervjuer med lokalpolitiker i Norrtälje kommun, 2002. 
64 E-postintervjuer med lokalpolitiker i Norrtälje kommun, 2002. 
65 E-postintervjuer med lokalpolitiker i Norrtälje kommun, 2002. 
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kommunen ta över skötseln av museets fastigheter. Bengt Ericsson uttrycker ett 

förslag till ändrat öppethållande där han menar att "museet ska anpassa sina 

öppettider till när allmänheten har större möjlighet att besöka museet". Detta 

menar han kan kompenseras av att man håller stängt någon dag i veckan66.    

Politikerna verkar vara ense om att museet är till nytta som 

kulturinstitution om man använder det snäva kulturbegreppet. Synen på 

museets nytta begränsas genom att man endast ser museet som en bevarare av 

kulturhistorien. Ingen av politikerna talar om museet som ett alternativ till 

mediernas förmedling av vårt lokalsamhälle, eller som en källa för skolor och 

forskare att hämta material och kunskaper kring t.ex. kunskapsförmedling, 

byggnadsvård eller industrihistoria. Svaren kan dock ha påverkats av att mina 

frågor endast berörde museets nuvarande verksamhet. En verksamhet som är 

starkt begränsad av bristen på ekonomiska resurser.   

                                                 
66 E-postintervjuer med lokalpolitiker i Norrtälje kommun, 2002. 
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Avslutande analys 

Roslagsmuseet har som jag tidigare nämnt förlorat inkomster dels genom att 

man fått minskade anslag och dels genom att man fått ökade utgifter genom 

bland annat parkunderhåll. Den ekonomiska situationen leder även till att 

personalen får lida på olika sätt. Man vågar inte löneförhandla och får 

därigenom sämre lön, man belastas med fler arbetsuppgifter eftersom tjänster 

tas bort och ersätts med lönebidragstjänster där den lönebidragsanställda inte 

alltid fullt ut kan ersätta den tidigare anställde på grund av sina handikapp. Den 

lönebidragsanställde belastas med arbetsuppgifter han eller hon inte borde 

behöva ha. De anställda måste bli flexibla och ha kompetens för olika saker, 

t.ex. Både skriva sponsoransökningar, konservera föremål, guida, göra inköp 

till museibutiken och sopa golv. Museet får problem att hitta personal som 

klarar många olika arbetsuppgifter.  

Hur kunde det bli så här? De problem man brottas med på Roslagsmuseet 

är inte ovanliga i museivärlden, inte övriga kulturlivet heller. Museet startades 

i en tid då jordbruket och fisket i Roslagen var i utdöende. Det fanns en 

samhällsdebatt kring detta skeende, många människor såg sina hembyar 

förändras och avfolkas. Museet hade en funktion i samhället som bevarare av 

det gamla och inte minst som ett forum i den aktuella debatten. Idag har museet 

förlorat sin roll eftersom de föremål man bevarar inte längre finns i 

människornas minnen. Nya generationer har växt upp utan fotfäste i det gamla 

jordbrukarsamhället. Museet är inte heller ett forum för aktuell debatt. 

Samhället har hittat nya frågor att debattera. Därför prioriterar människorna i 

kommunen andra saker framför museet. 

Man kan också säga att samhällets ekonomiska välfärd leder till mer 

pengar till kulturen som i sin tur skapar ett ökat behov av pengar hos 

kulturidkarna och en handfallenhet då pengarna inte räcker till. Ett ökat 
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intresse för pengar gör att det satsas på vinstgivande kultur framför 

allmänbildande kultur. Detta leder till nedskärningar inom bl.a. museivärlden 

och därmed en kvalitetsförsämring på museerna, som anställer färre utbildad 

personal och som får mindre medel till verksamheten. Genom denna 

kvalitetsförsämring har man troligtvis ett ännu sämre utgångsläge när man ska 

söka pengar. 

Det är här vi står nu med en handfallen museimannakår med stort behov av 

pengar på museer som blir allt sämre och mer ointressanta för varje år. 

Museerna har tacklat de ekonomiska problemen genom att göra om-

organiseringar i personalen, de anställer fler som har lönebidrag, istället för att 

tillsätta ordinarie tjänster. De reducerar antalet arbetstimmar och antalet 

arbetare. De minskar anslagen till material och intern utbildning. De startar 

vänföreningar för att få mer volontärarbetande och fler intressenter till museet. 

De sluter sponsorkontrakt med företag för att finansiera tillfälliga utställningar, 

och ansöker om bidrag från nya håll, exempelvis från EU. 

Roslagsmuseet är inget undantag. De sätt man försökt lösa problemen på är 

inte tillräckliga. De är endast åtgärder för att dämpa symtomen, men kärnan i 

museets problem kvarstår. Museet måste visa att man behövs. Kanske måste 

museets roll förändras radikalt. 

Är då Roslagsmuseet värt att bevara? Jag anser att Roslagsmuseet har en 

viktig funktion att fylla. Museet borde vara ett modermuseum för hela 

Roslagen, även den del som ligger i Uppsala län. Museet borde vara en 

förenande länk för alla kulturinstitutioner inom detta område. Hela Roslagen 

har ett gemensamt kulturarv att förvalta. Museet sitter även inne med stora 

möjligheter till att återigen bli ett forum för aktuell samhällsdebatt. Man borde 

i sina utställningar väcka tankar hos besökaren som är intressanta i vårt 

moderna samhälle. Även museets verksamhet kanske borde förändras. Det 

finns många alternativ till utställningar för att nå människorna i samhället. 

Exempelvis kringresande museiaktörer, film, tidskrifter och prova på 

verksamhet.  

Museet måste visa att man är nödvändig för att fortsätta vara berättigad till 

kommunala medel, vilket i sin tur är en nödvändighet för att man ska kunna 
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behålla sin allmänbildande funktion utan att vara en propagandainstitution för 

allsköns företag. 

Enligt Sten Rentzhog är det egentliga problemet hos museerna "bristen på 

visioner, oförmågan att måla ut museernas mål i färger som det går att göra 

politik av." 67 "Enda sättet att komma runt problemet är att försöka visualisera 

en framtida museiroll, en museiroll som är så spännande så att den kan få 

politisk betydelse." 68   

Roslagsmuseet måste bli bättre på att berätta för sina brukare och sina 

bidragsgivare vad man skulle kunna göra för dem. Man måste våga göra 

planer. De ekonomiska hindren får inte hindra nydanande förslag.  

                                                 
67 Rentzhog 1997, s. 30. 
68 Rentzhog 1997, s. 30. 
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Sammanfattning 

Roslagsmuseet i Norrtälje bildades 1919 då Roslagens Fornminnes- och 

Hembygdsförening köpte en nedlagd Gevärsfaktoribyggnad och inrymde sina 

samlingar där. Numera drivs museet av en stiftelse bestående av Roslagens 

Fornminnes- och Hembygdsförening och Norrtälje kommun. Stiftelsen 

Roslagsmuseets ändamål är att förvalta vårda och utöka museet och dess 

samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt främja kulturvård i 

norrtälje kommun. Museet har öppet på vardagar mellan klockan 11.00 och 

16.00. 

Den här uppsatsen handlar om den ekonomiska situationen på 

Roslagsmuseet. Syftet är att ta reda på vad som hotar Roslagsmuseet i dag och 

vilka möjligheter man har att förbättra sin situation. För att ta reda på detta har 

jag använt förljande frågeställningar; På vilka sätt har museet förlorat 

inkomster de senaste åren? Hur påverkar den ekonomiska nedgången museet? 

Vad gör man för att förbättra sin situation? Vad bör ett museum göra i en sån 

här situation? Vilka ideer har man inför framtiden? 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag gjort intervjuer med 

personalen på museet, en representant i museistyrelsen samt några 

kommunalpolitiker. Jag har dessutom följt debatten kring museet i 

lokalpressen. Jag har också tagit del av litteratur om museernas situation i 

sverige. 

Roslagsmuseet i Norrtälje har nio anställda tre arbetar heltid övriga är 

deltidsanställda. Endast en, museidhefen, har akademisk museiutbildning. 

Museet har under flera år lidit av en mycket dålig ekonomi. Man har tagit 

av sina fonderade medel och har det senaste året belånat sina fastigheter för att 

kunna betala lönekostnaderna. Om inte förhållandena ändras beräknar man att 

stänga museet nästa år. Enligt en utredning som gjordes 2001 av Åke 

 32



Lindström är Roslagsmuseets ekonomi så dålig att man har stora svårigheter att 

fullfölja de åtaganden man har enligt stadgarna vad gäller att visa föremålen 

och vara allmänheten behjälplig i kulturhistoriska frågor. 

Före detta chefen för Jämtlands Läns Museum, Sten Rentzhog, förklarar 

museernas situation med att museerna brottas mad en förmyndarattityd från 

myndigheters sida. Museerna bär också själva skulden, istället för att 

tillsammans verka för sin fortlevnad har man fastnat i inbördes trätande. 

Rentzhog målar upp tre hot mot museivärlden. Det första kallar han 

museibomben, vilket innebär att det har gått inflation i nystartandet av museer. 

Det andra hotet är att samhällsekonomin minskar. Detta leder förstås till att 

kommun och landsting ger minskade anslag till museerna. Det tredje hotet är 

regionala förändringar. Rentzhog menar att länsmuseerna får problem då 

länsgränser förändras. Ett problem är också att de administrativa områdena inte 

stämmer överens med de kulturhistoriska.  

I Norrtälje kommun verkar man hellre satsa på nya projekt än på att få de 

gamla att överleva. För Roslagsmuseet som nästan helt finansieras av 

kommunala medel är det särskilt allvarligt att anslagen minskar. 

Roslagsmuseet har till uppgift att visa Roslagen som kulturhistoriskt område 

men begränsas till Norrtälje kommun av administrativa skäl. Det leder till att 

de roslagsbor som bor utanför kommunen ser museet som en institution som 

stjäl deras kulturarv istället för att se Roslagsmuseet som sitt museum.  

Den ekonomiska situationen påverkar arbetsklimatat enligt personalen. 

Man känner en osäkerhet inför framtiden. Utställningarnas kvalitet blir lidande. 

Man har inte råd att köpa de material och tjänster man skulle behöva. 

Att museet förlorat inkomster har lett till att man anställt fler som har löne-

bidrag. Man har reducerat antalet arbetstimmar och antalet arbetare. Man har 

minskat anslagen till material och intern utbildning. Personalen har många 

ideer om vad man kan göra för att förbättra situationen. Bland annat talar man 

om att samarbeta med andra kulturrörelser och att informera omgivningen 

bättre om museets problem. Museet har också startat en vänförening för att få 

fler sympatisörer till museet och för att få hjälp med programverksamhet mm.  
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Jag har följt debatten kring museets situation i lokalpressen. Där 

diskuterade man främst om vem som bar skulden till museets minskade anslag. 

För museets del var det mycket positivt att situationen uppmärksammades då 

även museets verksamhet uppmärksammades. Flera insändare har skrivits av 

medlemmar i museets vänförening. Där uppmanas kommunen att ett ökat ta 

ansvar för museet.  

Undersökningen berör också politikernas syn på museet. Enligt Göran 

Lannergren, chefen för statens kulturråd, är det grundläggande i politiken de 

kulturpolitiska mål som har att göra med kulturens värde i sig.  Att utforma 

dessa med ett museiologiskt perspektiv är museichefernas och andra i musei-

världens ansvar. 69  På Norrtälje kommuns hemsida kan man läsa att "Kultur- 

och fritidsnämnden med förvaltning verkar för att alla invånare ska få 

möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, 

personlig utveckling och god livskvalitet." Min uppfattning är att många av de 

lokala politikerna i Norrtälje upplever att de saknar tillräcklig kunskap om 

museet.  

För att förbättra sin situation borde museet våga se och visa vilka 

möjligheter man har. Det är museet som ska ge helhetssynen i ett alltmer 

specialiserat samhälle. Genom att man forska om, vårda och visa kulturarvet 

har man en mångsidighet som man måste få allmänheten att förstå och 

använda. Sten Rentzhog menar att museernas verksamhet borde integreras med 

det övriga samhällsinstitutionernas, t.ex. skola och omsorg. De sätt man försökt 

lösa problemen på är inte tillräckliga åtgärder för att dämpa symtomen Museet 

måste visa att man behövs. Kanske måste museets roll förändras radikalt 

Hur hamnade museerna i denna situation?  

Museerna startades i en tid då jordbruket och fisket i Roslagen var i 

utdöende. Då var man ett forum i den aktuella debatten. Nu har samhället hittat 

nya frågor att debattera. Därför väljer människorna i kommunen bort museet. 

Den ekonomiska välfärden har lett till ett ökat intresse för pengar vilket gör att 

                                                 
69 Lannergren 1997, s.46 
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man satsar på vinstgivande kultur framför allmänbildande kultur. Ned-

skärningarna skapar en kvalitetsförsämring på museerna. 

Är då Roslagsmuseet värt att bevara? Jag anser att museet borde vara en 

förenande länk för alla kulturinstitutioner i hela Roslagen. Man borde väcka 

tankar hos besökaren som är viktiga i våra liv. Man borde också försöka hitta 

alternativ till traditionella utställningar för att nå ut med sitt budskap. Museet 

måste visa att man är nödvändig för att få kommunala medel. Dessa medel är 

viktiga för att man ska kunna ha en allmänbildande funktion som inte är styrd 

av kommersiella intressen. 

Roslagsmuseet måste också bli bättre på att berätta för allmänheten och 

sina bidragsgivare vad man skulle kunna göra för dem. Man måste våga ha 

visioner. Idéer och förslag får inte hindras av ekonomiska problem.  
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