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Inledning med frågeställningar och disposition 
”Vi kan inte samla, utan att veta varför vi samlar, vad vi samlar och i 

vilket sammanhang vi samlar. Då blir det bara meningslös 
materialsammanställning”1 

Dessa ord uttalades av Bengt Johansson, en av deltagarna på konferensen om 
föremålsinsamling i sörmländska Julita i november 1973. Han pekar, enligt mitt 
förmenande, på en mycket väsentlig företeelse angående föremålsinsamling vid 
museer, den att utan att egentligen veta vad de gör kan inte museerna samla in 
föremål; utan sammanhang, bakgrund och historia blir ansamlingen av föremål inte 
mycket värd (ur kulturhistoriskt hänseende). Samlandet på museerna behöver sålunda 
styras, men hur gör man det? 

Allt samlande handlar om urval, oberoende av om det är personligt samlande eller 
samlande på museer. Skillnaden mellan den private samlaren och t.ex. de svenska 
länsmuseerna är att de senares uppgift är så mycket större. De ska, åtminstone i teorin, 
skildra livet som det gestaltat sig sedan människor först bosatte sig i länet ifråga, dvs. 
åtskilliga tusentals år. Denna tidsperiod är det meningen ska täckas in genom 
dokumentation av olika slag, såsom att insamla fysiska objekt. Men eftersom det totala 
antalet föremål som efterlämnats genom årtusendena är så ofantligt stort sluter jag mig 
till att inget museum, hur mycket pengar eller personal de än hade, skulle kunna samla 
in ens en liten, liten bråkdel av dem, ens om de skulle vilja göra det. Därför måste 
naturligt nog göra ett urval till. Det betyder att man måste välja vilka föremål av alla 
som finns tillhanda som man ska samla in till museet. Urvalet behöver göras inte bara 
beroende på det stora potentiella antalet föremål, utan också pga. ekonomiska, 
spatiala, personella och historiska skäl. Om museer väljer att samla in föremål ska de 
dessutom ha proveniens och sammanhang, de måste kunna säga något om den tid de 
tillhört, annars blir det meningslös insamling utan struktur och mål, vilket jag redan 
varit inne på. 

När detta urval ska göras, på kortare eller längre sikt, är en skriven 
insamlingspolicy (med tillhörande program) ett, i mina ögon, ovärderligt och 
nödvändigt instrument. Bra skriven är policyn inte bara en ledstjärna till vad museet 
ska samla, den är också ett instrument för att bestämma vad det inte ska samla. När 
man väljer väljer man också bort. Policyn, utformad efter grundliga undersökningar av 

                                                 
1 Från knappnål till jumbojet – förhandlingar vid konferens på Julita gård 18 – 20 juni 1973 om de 
kulturhistoriska museernas föremålsinsamling, Nordiska museet, Stockholm 1975, s. 97. 
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befintliga samlingar och med en djup förståelse av den tid som varit och den tid som 
är, är något att luta sig emot. Dessutom är den oberoende av person, den enskilde 
museimänniskans intressen styr inte insamlingen, det är museet, samtiden, folket (om 
man så vill) som gör det. Vidare är den ett flexibelt instrument som skiftar från 
museum till museum och från tid till tid beroende på det enskilda museets, den 
geografiska regionens, och tidens särart. Den är inte ”set in stone”, som Marie Malaro 
säger.2 Godtycke finns naturligtvis ändå, det är ofrånkomligt när det gäller urval. Men 
med en skriven policy, som används, minskas detta pga. att det inte är upp till den 
enskilde insamlaren vad som ska samlas. 

Jag hoppas att i denna uppsats visa vad som kan hända med insamlingen av det 
materiella kulturarvet om man inte har några mer detaljerade policy och program för 
vad man ska samla in. I sammanhanget kommer följande större frågeställningar att 
dryftas: 

• Vilka mekanismer påverkar vad som samlats in vid svenska museer?  
• Hur har dessa mekanismer förändrats över tid? 
• Vilken betydelse kan en insamlingspolicy ha vid svenska museer? 
Uppsatsens disposition kan sägas vara följande. Jag kommer att inleda med att 

redovisa den teoretiska bas jag har för min undersökning. Sedan följer ett avsnitt om 

insamlande och dess betydelse för människors identitetsskapande process. En 

inledande del om vad man bör tänka på när man ämnar författa en policy kommer 

sedan, följt av en kort historik och det aktuella forskningsläget (med fokus på tiden 

efter 1970) angående insamling och speciellt begränsning av densamma i Sverige. 

Efter detta kommer en historik rörande de aktuella museer följt av undersökningen av 

deras insamling och de styrdokument de haft angående insamling. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattande diskussion där undersökningens resultat diskuteras och en 

vidare utblick görs. 

 

Teori och metod 

Pearce samlarteori 
Museologen Susan Pearce lägger i sin bok On collecting – an investigation into 
collecting in the European tradition (först utgiven 1994) fram en teori om hur man 
                                                 
2 Malaro, Marie C.: Museum governance – Mission Ethics Policy, Smithsonian Institution Press, Washington & 
London 1994, s. 49. 
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kan undersöka samlande bland människor. Enligt teorin kan samlandet studeras på tre 
plan: practice, poetics och politics; dvs. praktiskt, poetiskt och politiskt.3 

Det praktiska insamlandet beskriver hur samhällen genom historien har utvecklat 
och förädlat strategier för att kunna förena den materiella världens möjligheter med 
andra sociala strukturers (t.ex. familjerelationer, tankar om överflöd och prestige samt 
religiöst utövande), i syfte att återskapa och utveckla det sociala mönstret hos 
människan och föra det vidare in i framtiden. Pearce menar vidare att finns två 
distinkta särdrag i den Europeiska traditionen med avseende på det praktiska 
insamlandet. Dessa är dels att se den materiella världen som extern och objektiv visavi 
människan och dels tanken att denna materia koncentreras och utvecklas till att kunna 
”kommodiseras” (göras till handelsvara).4 

”Det poetiska insamlandet” har enligt Pearce teori att göra med hur enskilda 
människor utövar och värdesätter samlandet. Men också hur de beskriver sina 
relationer till föremålen och ackumuleringen av dessa, och hur detta kan undersökas. 
Sålunda, samlandets mening hos insamlaren själv. Pearce identifierar tre olika sätt att 
samla poetiskt, både för människor och i förlängningen för institutioner (eftersom de 
sistnämnda utgörs av människor…): souvenirsamlande, fetischistiskt samlande och 
systematiskt dito. Souvenirsamlandet innebär att samlaren väljer ut och arrangerar 
personliga föremål för att dessa ska kunna utgöra rekvisita i en form av livshistoria för 
personen ifråga. Föremål som passar in i den här gruppen skulle kunna vara vykort 
eller minnespengar, överhuvud föremål laddade med personlig memorabilia på något 
sätt. Det fetischistiska insamlandet tar sig mer uttryck i besatthet. Det är föremålen i 
sig som är det viktigaste, dessa står i centrum. Systematiskt samlande syftar till att, 
med en intellektuell bas, hopbringa t.ex. en viss typ av föremål för att få en serie 
komplett.5 När man i museivärlden talar om att ”fylla luckor” är det den sistnämnda 
typen det gäller. Detta är renodlade typer och många samlingar är kombinationer av 
flera.6 

Det politiska insamlandet beskriver hur och varför vissa objekt får den status de 
får. Det handlar också om vem eller vilka som definierar denna status och vad som 
styr vilka som erkänner den. Vidare även hur våra tankar om objektens värden 
förändras över tid och hur och av vilka detta bestäms.7 (Som exempel kan man fundera 
över vad det är som gör att en speciell tavla tillhör ett museum och inte är ute på den 
                                                 
3 Pearce, Susan M.: On collecting – an investigation into collecting in the European tradition, Routledge, London 
& New York 2003 (5:e uppl., 1:a uppl. 1994). 
4 Ibid., s. 28-29. 
5 Ibid, s. 31-32 samt Pearce, Susan: Museum studies in material culture, i Pearce, Susan (red.): “Museum studies in 
material culture”, Leicester University Press, Leicester 1989, s. 1. 
6 Ibid, s. 32. 
7 Ibid, s. 33. 
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öppna marknaden, och vad det är som gör att vi accepterar att det är så, dvs. att tavlan 
inte görs till handelsvara) 

Som ett instrument för det politiska samlandets termer museologiskt har Pearce 
sammanställt en figur som beskriver värdet hos föremål och samlingar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Föremåls värde i förhållande till begreppen mästerverk – artefakt samt 

autentisk – icke autentisk/oäkta:8 
I figuren ovan placeras föremål enligt följande: i det övre vänstra hörnet återfinns 

autentiska mästerverk, i det övre högra autentiska artefakter, i det nedre vänstra icke 
autentiska mästerverk och i det nedre högra hörnet finns de icke autentiska artefakter. 
Vad som menas med dessa begrepp tänkte jag exemplifiera och förklara lite närmare.  

Autentiska mästerverk är: ”… everything which connoiseurship would recognise 
as art”9, t.ex. en målning av Picasso eller Bjor Hjorth eller en skulptur av Milles. Här 
återfinns även naturens mästerverk, såsom kompletta fossiler eller hela 
dinosaurieskelett. Föremålen i den här gruppen betingar ofta, om de finns till 
försäljning, ett högt eller mycket högt pris, men inte alltid.10  

Autentiska artefakter å sin sida betingar oftast ett ringa ekonomiskt värde i 
förhållande till de autentiska mästerverken. Det centrala här är mer vilken information 

                                                 
8 Ibid, s. 291 samt Pearce, Susan: Collecting as medium and message, i Hooper-Greenhill, Eilean (red.): “Museum, 
media, message”, Routledge, London & New York 1999, s. 20. 
9 Pearce: On collecting…, s. 292 samt Pearce: Collecting as medium and message, s.19 
10 Pearce: On collecting…,, s. 292-293 samt Pearce: Collecting as medium and message, s.19. 
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föremålen kan ge än deras pekuniära värde. Här återfinns det mesta av allt historiskt, 
arkeologiskt och antropologiskt material. Föremål som människan tillverkat 
hantverksmässigt placeras även in i den här gruppen.11 En lista på exempel kan göras 
mycket lång, men verktyg från 1700-talet, kläder före industrialismen, samt 
krukskärvor från arkeologiska utgrävningar ingår. Traditionellt sett är det föremål ur 
dessa två sfärer (autentiska mästerverk och autentiska artefakter) som de flesta 
museers samlingar bestod av (åtminstone till helt nyligen), menar Pearce.12 

De icke autentiska mästerverken har en karakteristik gemensamt med de 
autentiska mästerverken. Båda grupperna har inget uppenbart funktionellt eller 
praktiskt användningsområde, som t.ex. en sked, en hammare eller dyl. De kan inte 
användas eller konsumeras i ordens vanliga bemärkelse. De har skapats för att spela en 
symbolisk roll. Men de icke autentiska mästerverken är till skillnad från sina 
autentiska dito, massproducerade för en större marknad. Exempel på föremål i den här 
gruppen är souvenirer från utlandsresan, trädgårdstomtar och prydnadssaker i 
allmänhet. Här ingår också vissa mänskliga lämningar, t.ex. förkrympta huvuden, men 
dessutom påklädda uppstoppade djur i olika poser.13 Väl att märka är att föremål från 
den här gruppen mycket väl kan ’höjas’ upp till de autentiska mästerverken om 
’eliten’, ’kännarna’ eller ’samhället’ anser det, dvs. de kan upphöjas när paradigmen 
ändras, som när en konstnär övergår från att vara kitsch till att bli en ’mästare’. 

Slutligen kommer jag till de icke autentiska artefakterna. Här återfinns de 
massproducerade produkterna. Föremål som efter sin normala användningstid blir 
delar av samlingar t.ex.14 Här kan man räkna in ölburkar, tändare, tekoppar o.s.v. 
Listan kan i princip göras hur lång som helst. 

Nedan beskriver jag hur jag använder Pearce modell i uppsatsen. 

Teori och metod: applicering i uppsatsen 
I studien undersöker jag vad som samlats in vid två svenska länsmuseer: Örebro läns 
museum och Östergötlands länsmuseum. Anledningen till valet av dessa två var till 
viss del att jag i det här arbetet, till skillnad från det tidigare jag var delaktig i med 
liknande tema15, ville jämföra två museer på samma geografiska nivå, i det här fallet 

                                                 
11 Pearce: On collecting…,, s. 293 samt Pearce: Collecting as medium and message, s.19. 
12 Pearce: On collecting…, s. 293. 
13 Pearce: On collecting…, s. 294 samt Pearce: Collecting as medium and message, s.19. 
14 Pearce: On collecting…, s. 293-294 samt Pearce: Collecting as medium and message, s.19. 
15 Se Ahlberg, Anna/ Engman, Linda/ Glenning, Clas/ Jynfors, Jon/ Kusmin, Sara.: Person – policy – 
kulturpolitiska mål; en studie av insamlingsarbete vid svenska museer, Specialarbete Uppsala Universitet; 
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, Uppsala 2003. 
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länsnivå. Dessutom lockar mig olikheten mellan de två museerna.16 Örebro län har 
drygt 273 000 invånare och består av en dominerande centralort, där nära hälften av 
länsinvånarna bor.17 Museet har ingen stor konkurrens av andra museer i området. 
Dessutom har man på Örebro läns museum utvecklat en insamlingspolicy för den 
kulturhistoriska insamlingen som trädde i kraft år 1999.18 För konsten finns ännu ingen 
tagen policy.19 Östergötlands län å sin sida har drygt 410 000 invånare och ingen 
dominerande centralort (drygt 60 % bor i Linköping och Norrköping).20 Länsmuseet 
med säte i Linköping har konkurrens från flera andra betydande museer i området, 
t.ex. Arbetets museum i Norrköping. Östergötlands länsmuseum har ingen 
insamlingspolicy för kulturhistoriska föremål, men däremot en för konsten.21 

I arbetet har jag studerat vad som accederats vid de två museerna under åren 1960-
61, 1987-88 samt 2000-01. Jag har begränsat mig till kulturhistoriska föremål och 
konst (de arkeologiska artefakterna är inte medtagna av praktiska skäl). Det är antalet 
accederade nummer i insamlingskatalogerna jag gått efter, inte det faktiska antalet 
insamlade föremål, primärt pga. att åtskilliga ordningsnummer i museikatalogerna 
innehållit flera föremål, och jag anser att detta mer än lovligt snedvrider resultaten.22 
Jag bör också påpeka att jag har räknat föremålen när de accederats i 
insamlingsliggaren, inte när de kommit till museet. Det är nämligen långtifrån alltid 
som föremål skrivits in ens samma år som de kommit till museet! Jag har valt åren 
ovan med utgångspunkt av följande kriterier: 1960-61 fanns ingen egentlig diskussion 
om föremålsinsamling och dess begränsning eller reglering i Sverige. Åren 1987-88 
var en sådan diskussion mycket aktuell, och den hade då pågått i cirka 15-20 år (se 
kapitlet ”Insamlingspolicy” nedan). Denna bör ha satt spår i det praktiska insamlandet. 
Dessutom uppmärksammades vid den tidpunkten mycket tydligare den ekonomiska 
aspekten av insamlingen. Åren 2000-01 var diskussionen om insamlingspolicy, 
begränsning i insamlandet och alternativa insamlingsområden (dvs. mer än föremål) 

                                                 
16 En historisk fördjupning och en analys av de dokument som legat till grund för insamlingen vid de två museerna 
återfinns under rubriken ”Historik och bakgrund” nedan. 
17 Statistisk Årsbok för Sverige 2003, Statiska Centralbyrån, Stockholm 2003 (Internet upplaga), s. 53 & 59 
18 Se Wistrand, Maria: Länets arv – underlag till insamlingspolicy samt riktlinjer för gallring, Örebro läns 
museum, Örebro 1999. 
19 Däremot finns ett utkast: Wistrand, Maria: Riktlinjer för konstförvärv till Örebro läns museum, Örebro läns 
museum, Örebro 2003. 
20) Statistisk Årsbok för Sverige 2003 (Internetupplaga), s. 53 & 59 
21 Se Insamlingspolicy för inköp av konst och konsthantverk, Östergötlands länsmuseum 1998. 
22 Ett extremexempel har jag hittat i Örebro. 1988 insamlades bl.a. föremål från en skomakarverkstad. Det rörde sig 
totalt om 1 467 föremål. Alla dessa fick samma accederingsnummer! Det året var antalet accederade föremål 
annars totalt 163. Hade jag räknat dessa 1 467 i det totala antalet hade mer nära 90 % av föremålen varit från en 
skomakarverkstad, vilket omöjliggjort jämförelser med det året (se Örebro läns museum: Accessionskatalog: 
Kulturhistoria och konst 1960-1988.) 
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än mer aktuell. Jag vill se på skillnader och likheter mellan de olika perioderna och 
undersöka vad som spelar roll för de eventuella diskrepanserna.  

Pearce samlarteori är, anser jag, ett utmärkt instrument för denna typ av 
undersökning eftersom den tillåter en hög grad av kombination mellan tolkande och 
reflektion å ena sidan och kvantitativa studier å den andra. Nedan tänkte jag återknyta 
till de begrepp jag tagit upp i teoriavsnittet och hur jag ämnar använda dem. 

Som sagts är grunden i Pearce samlarteori begreppen praktiskt, poetiskt och 
politiskt insamlande. Jag använder de begreppen på följande sätt. I min studie innebär 
praktiskt insamlande vad som samlas in under en given period, givet de begränsningar 
jag redogjort för ovan. I grund och botten en kvantitativ undersökning av antalet 
insamlade föremål vid de två museerna under de tidpunkter jag nämnt. Jag har vidare 
valt att använda den enkla realindelning av föremål som Ulf Hamilton använder. 
Föremålen delas där in enligt följande: Lantbruk med binäringar, Handel och hantverk, 
Industri, Transport, Måltid och föda, Bostaden, Kropp och kläder, Samfund och 
föreningar, Konst samt Övrigt.23 Jag använder detta system och inte det som de allra 
flesta museer använder numera (Outline of cultural materials, förkortat OCM) för att 
lättare kunna jämföra med tidigare insamling. Den största skillnaden är att i OCM är 
människan i centrum och i min indelning är det föremålet som är i centrum. I det 
praktiska insamlandet ingår också statistiska uppgifter av relevans i övrigt, t.ex. hur 
föremålen kom i museets ägo samt också museets ekonomiska ställning. Finns någon 
anomali i procenttotalen beror det på avrundning. 

Det poetiska och det politiska insamlandet har jag fört till ett annat plan för att 
beskriva systematik eller osystematik i det praktiska insamlandet. För detta ändamål 
har jag lagt fram en modell för vad som kan sägas karaktärisera systematiskt och 
osystematiskt insamlande.24  

                                                 
23 Se Hamilton, Ulf: Tendenser i föremålsinsamlingen 1981-1985, Samdokbulletinen oktober 1987. Hamilton 
använder också ”fornfynd” som kategori, men den utgår i min undersökning eftersom jag inte tagit med de 
arkeologiska föremålen.  
24 Den nederländske museologen Peter van Mensch talar om aktiv och passiv insamling. Aktiv insamling är all 
insamling som instigeras av museet, och passiv dito är all insamling som sker genom annans initiativ. Han ser t.ex. 
gåvor som strikt passiv insamling. (van Mensch, Peter: For now and ever – an introduction to collecting for 
museums (manus från författaren), Reinwardt Academie, Amsterdam 1994, s. 11.) Men det tycker jag är att hårddra 
det hela. Gåvor kan komma in till museet som ett resultat av ett initiativ från museets sida, t.ex. genom en 
SAMDOK undersökning där den person eller institution som deltagit i undersökningen efter dess slut skänker 
föremål till museet. Dessutom kan museet säga ja till vissa föremål och nej till andra från samma givare. 
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Det systematiska insamlandet vid ett museum kännetecknas i idealfallet av 
följande drag: 

• Att all insamling är styrd av insamlingspolicy 
• Att fler föremål finns i Pearce figurs nedre halva (se ovan; figur 1).25 
• Att antalet insamlade föremål är starkt begränsat (både pga. diskussionen 

om alternativa insamlingskällor än materiell kultur och pga. strama 
ekonomiska ramar) 

• Att insamlingen är strukturerad: Föremålen som kommer in till museet har 
antingen köpts in, eller mottagits som gåvor med fem eller fler föremål per 
gåvotillfälle26 

• Att det finns ett förhållningssätt visavi insamling dom är styrt av de 
rådande diskussionerna i museivärlden 

• Att inga kategorier dominerar i någon speciell utsträckning 
Det osystematiska insamlandet karaktäriseras i min modell så här: 

• Att insamlingen är styrd av personlig preferens 
• Att en klar majoritet av de insamlade föremålen återfinns i Pearce figurs 

övre halva 
• Att ett stort antal föremål samlas in (föremålsinsamling i sig är det 

centrala) 
• Att insamlingen är plockvis: Föremålen som kommer in till museet har till 

övervägande delen antingen tillvaratagits, hittats eller givits (med färre än 
fem föremål per tillfälle) 

• Att insamlandet på det stora hela sker i ett museologiskt 
diskussionsmässigt vakuum 

• Att få kategorier av föremål dominerar 
Det är mycket osannolikt att något museum någon gång kunnat visas ha varit 

renodlat systematiserat eller osystematiserat med avseende på insamling, enligt 
kriterierna ovan. Så fungerar inte museiinsamlande i verkligheten. Men förstadiet till 
en skriven insamlingspolicy är just förståelsen av de begränsningar och förändringar 
som behövs göras i det praktiska insamlandet. Därför använder jag mig i mitt arbete 
                                                 
25 Ett insamlande med större inriktning på föremålsgrupper i Pearce figurs nedre halva (dvs. icke autentiska 
mästerverk och icke autentiska artefakter) skulle visa på en större förståelse av det nutida samhället och de brister 
som vidhänger många museisamlingar, anser jag. Vidare vill jag göra gällande att en samling med representation 
från alla fyra fält i Pearce figur skulle visa på en stor bredd på det insamlade materiella kulturarvet och skulle 
potentiellt bättre kunna spegla det historiska skeendet. 
26 Siffran 5 är inte oantastlig i sammanhanget. Den är på sätt och vis godtycklig. Den har valts dels av praktiska 
skäl, men också pga. att få undersökningar där färre än fem föremål givits till museet, kan sägas vara systematiska. 
Det är också viktigt att tillägga att insamlingen kan anses som osystematiskt även om 5 eller fler föremål givits 
samtidigt. Detta är fallet om de insamlade föremålen inte har haft liknande användningsområden och/eller tillhört 
ett och samma tema. Det är sålunda en bedömningsfråga från fall till fall. 
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också av Pearce figur (se figur 1) för att beskriva vilka föremål det är som samlas in. 
Detta kan exemplifieras på följande sätt: vid ett påhittat museum har följande föremål 
samlats in: en tavla av Rubens, en gymnastiksko, en yxa från 1600-talet samt en 
souvenirnål från ett brittiskt fotbollslag. Var i Pearce figur hamnar dessa föremål?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Föremåls värde i förhållande till begreppen mästerverk – artefakt samt 

autentisk – icke autentisk/oäkta med exempelföremålen inplacerade. 
Jag återknyter till figuren. Tavlan av Rubens hamnar i det övre vänstra hörnet 

därför att där återfinns den ”ansedda” konsten.27 Gymnastikskon placeras i den 
nedersta högra rutan, med de massproducerade sakerna. 1700-tals yxan hamnar överst 
till höger, med t.ex. det mesta historiska materialet. Slutligen lägger jag souvenirnålen 
i rutan nederst till vänster med t.ex. prydnadssakerna. På det här sättet kan alla föremål 
som ett museum samlar in kategoriseras. Naturligtvis finns tveksamma fall, t.ex. 
kläder som vi inte kan veta om de är massproducerade eller tillverkade 
hantverksmässigt. Som redan nämnts bör ett kulturhistoriskt museum med syfte att 
beskriva gångna tider och samtiden ha föremål representerade från alla grupper, anser 
jag. Proportionen kan dock diskuteras. Men ska samtiden presenteras materiellt bör 
nog en majoritet av föremålen hamna i den nedre högra rutan med de 
massproducerade föremålen, enligt min mening. 

Metoden blir sålunda i grunden en blandning mellan en kvantitativ och en 
kvalitativ studie av accessionskatalogerna för några år vid de två valda museerna. 
                                                 
27 Jag förutsätter här att tavlan verkligen är målad av Rubens och inte är en förfalskning. I det senare fallet hamnar 
den i den nedre rutan till vänster – de icke autentiska mästerverken! 
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Vilka föremål som samlats in (kvantitativ och till viss del komparativ studie), om de 
tillhört en större undersökning eller samlats in enskilt, en jämförelse mellan detta och 
eventuella insamlingspolicy/program eller övergripande dokument rörande insamling; 
vilka överensstämmelser finns, vilka diskrepanser finns? Hur ser skillnaden ut över tid 
och mellan museerna? Jämförelse mellan de ekonomiska anslagen och antalet 
insamlade föremål kommer också att tas upp.  
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Samlingar på museer och identitetsskapande 
Det museerna samlar på kan i mångt och mycket ses som folkens och/eller nationernas 
minnesbank, skulle jag vilja göra gällande. 

Vad museerna har i sina samlingar samt samlar in och hur människor upplever 
historien är ingen okontroversiell företeelse. Kulturarvet speglar och identifierar oss. 
Sedan behöver det inte betyda så mycket att det vi tror på i det här hänseendet inte 
nödvändigtvis har så mycket med den historiska sanningen att göra. Det är viktigt för 
oss att få tro på något som vi uppfattar som vårt arv, vårt speciella historiska kulturarv. 
Det är t.ex. därför en person i Schweiz kan mordhotas när han säger att historien om 
Willem Tell är påhittad. Värdet av myten om Tell är i det fallet så stark att den helt 
enkelt inte får ifrågasättas. 28 Men hur samhällen och människor uppfattar historien 
skiljer sig dock markant genom historien och över världen.29 

I det här identitetsskapandet kan föremål bli klenoder för samhällen. Ur föremålen 
kan historisk kunskap vinnas och det är därför viktigt att samla dem och undersöka 
dem i historiska studier.30 Men vi bör också bära med oss det politiska rum i vilken vi 
gör tolkningen och förstå att någon objektiv eller ”riktig” tolkning inte existerar.31 
Samtidigt med denna insikt kommer dock också, menar jag, att den samlande 
institutionen klart stipulerar varför de samlar som de gör och på vilka värdemässiga 
och vetenskapliga grunder det sker. Om sedan framtiden fördömer dem för deras 
insamlingsgrunder så må den göra det; det kan de inte göra något åt nu och framförallt 
kan de inte ta i beaktande något de inte kan veta något om. Men det är viktigt, i mina 
ögon, att så mycket som möjligt ta hänsyn till den historia man själv bär med sig och 
till de grupper och individer som lever i det samhälle i vilket museerna verkar. 

                                                 
28 Lowenthal, David: The heritage crusade and the spoils of history (2nd ed.), Cambridge University Press, 
Cambridge 1998, s. 130. 
29 Urry, John: How societies remember the past, i McDonald, Sharon & Fyfe, Gordon (ed.): “Theorizing 
museums”, Blackwell, Oxford 1996. 
30 Klein, Barbro: Fragment eller materialiserade minnen - om föremål, estetik och folklivsforskning, i “Ting, kultur, 
mening”, Nordiska museets förlag, Stockholm 1997; Östling, Christine: Stumma vittnen eller berättande kvarlevor 
– museiföremåls väsen och värde för etnologiska studier i historia, i “Ting, kultur, mening”, Nordiska museets 
förlag, Stockholm 1997. 
31; Tilley, Christopher: Interpreting material culture, i Pearce, Susan (ed.): “Interpreting objects and collections”, 
Leicester readers in museum studies, Routledge, London 1994. 
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Insamlingspolicy 

Övergripande 
Vid utarbetandet av en insamlingspolicy bör man fundera på följande:32 

1. Museets uppdrag 
2. Beskrivning, syfte och användande av samlingarna 
3. Styrkor och svagheter i samlingarna vilka identifierar brister och definierar 

prioriteringsområden för insamling 
4. Samlingsparametrar som förklarar samlingstyp och insamlingens orientering; 

geografisk, kronologisk, eller tolkande 
5. Utvärdering av insamlingsområden. Vilka andra museer som samlar på 

liknande föremål, samt hur andra museers samlingar ser ut. 
Som komplement till detta vill jag också tillägga att policyn i sig verkligen ska 

gälla för museet ifråga. Det måste stå helt klart för alla och envar att policyn är 
utgångspunkten för all insamlingsverksamhet och i förlängning för allt som rör 
samlandet per se. Detta innebär naturligtvis att policyn måste vara så pass 
genomarbetad och bra skriven som möjligt för att kunna fungera.33 

En väl fungerande insamlingspolicy medför, i mitt tycke, flera fördelar för museet: 
För det första: policyn är oberoende av person.34 Den gäller alla som sysslar med 

insamlingsfrågor på det aktuella museet och utgår från museets samlingar och dess 
uppdrag. Den är sålunda oberoende av vem som för tillfället jobbar på museet ifråga, 
vilket i förlängningen minskar godtycket. 

För det andra: policyn sätter gränser för insamlingen. Den bestämmer vad som 
ska samlas in, vad som inte ska samlas in och hur insamling ska gå till samtidigt som 
den godkänner undantag om de adekvat kan motiveras. 

För det tredje: policyn sparar tid och pengar. Tid och pengar behöver inte avsättas 
i onödan eftersom vissa insamlingsområden prioriteras. 

                                                 
32 Malaro, Marie C.: A legal primer on managing museum collections (2nd ed.), Smithsonian Institution Press, 
Washington & London 1998, s. 47-53 samt Personlig kontakt: William Tompkins – National Collections 
Coordinator, Smithsonian Institution, Washington D.C., USA E-mejl 27 augusti 2003  
33 Att problematiken existerar i verkligheten visas av att man t.ex. vid Eskilstuna museer har en policy (se 
Andersson, Carin: Program för insamling och kulturhistoriska undersökningar vid Eskilstuna museer, Eskilstuna 
museer, Eskilstuna 2000) men att få i personalen arbetar efter den. Det sistnämnda är av egen erfarenhet samt det 
faktum att chefen för föremålsavdelningen vid museet under våren 2003 sa att man inte hade någon 
insamlingspolicy utarbetad av personalen, bara en övergripande från politiskt håll (se Ahlberg et al., s. 28) För 
Stockholms stadsmuseums del är problemet, anser jag, att policyn är så urvattnad och tunn att den knappast kan 
tjäna som underlag för insamling i någon vidare mening (se Sigurdsson, Irene & Westberg, Lars: Policy för 
dokumentation, insamling och förvärv vid Stockholms stadsmuseiförvaltning, Stockholms stadsmuseum, Stockholm 
2003.) 
34 Det personliga blir ofta styrande för insamlingen om man inte har en insamlingspolicy. Vad som samlas in 
förändras med vilka som har ansvar för insamlingen, (se Ahlberg et al.) 
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För det fjärde: policyn kan vara en ”samvetsräddare”. De ansvariga för 
insamlandet kan säga nej till en person som vill ge föremål genom att hänvisa till 
policyn.  

För det femte: policyn visar klart och tydligt för omvärlden vad museet samlar på 
och varför. Detta är ett nog så viktigt skäl i en värld som allt mer ifrågasätter 
museernas föremålsinsamling.35 

Sammantaget: insamlingen stramas upp, regleras och får en bättre struktur. 

Sverige – historik och forskningsläge 
Det är fel att tro att gångna tiders insamling helt saknade inriktning och var mer eller 
mindre slumpmässig. Artur Hazelius vid Nordiska museet t.ex. la 1873 fram flera 
viktiga kriterier för sin insamling. Föremålen skulle bl.a. helst vara felfria och 
oanvända.36 Problemet var dock att insamlingen skulle täcka så mycket; hela Sverige 
och hela Norden samt alla samhällsgrupper i alla tider. Man kanske skulle kunna 
jämföra Hazelius och hans kompanjoners insamling med historisk grundforskning. 
Insamlingen var till mångt och mycket beroende av starka personligheter med 
brinnande intresse, som nämnda Hazelius och senare Sigurd Erixon.37 

Det är dock inte förrän under tidigt 1970-tal som diskussionen om begränsning 
och reglering av föremålsinsamlingen på allvar började ta fart. Nordiska museet var 
det första museet i Sverige som kom med en skriven insamlingspolicy, vilket man 
gjorde år 1973.38 I ljuset av utgivandet av den anordnades en konferens i Julita samma 
år, där en stor del av museisverige (och delar av Norden) var representerade. Där kom 
man fram till följande önskemål på insamlingsområdet:39 

• En översikt av föremålsbeståndet samt en utvärdering av brister därvidlag i 
Sverige och Skandinavien 

• En uppdelning av insamlingsområden mellan museer 
• ”Hos anslagsgivarna förankrade beslut om ansvar för dessa 

specialområden [för insamling] vilket kan ge anslag till att täcka inköp och 
lokalbehov” 

• Forskningsresurser för att kunna söka representativa urval 

                                                 
35 Se t.ex. Gathercole, Peter: The fetishism of artefacts, i Hooper-Greenhill, Eilean (ed.): “Museum, media, 
message”, Routledge, London & New York 1999 samt Kavanagh, Gaynor: Objects as evidence, or not?, i Pearce, 
Susan (ed.): “Museum studies in material culture”, Leicester University Press, Leicester 1989. 
36 Jansson, Sam Owen: Nordiska museets principer för föremålsinsamling genom 100 år, i ”Fataburen” 1983, s. 7. 
37 Hammarlund-Larsson, Cecilia: Samlingarna och samlandet, i Medelius, Hans et al.: ”Nordiska museet under 
125 år”, Nordiska museets förlag, Stockholm 1998 samt Jansson, Sam Owen. 
38 Jansson, Sam Owen, s. 19-20. 
39 Från knappnål till jumbojet, s. 16. 
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I övrigt talades under konferensen om hur man skulle göra urval av föremål, om 
substitut för föremålsinsamling samt om problematiken runt gallring av 
museisamlingar.40 

I den museiutredning som kom ut 1973 påpekades att insamlingen måste 
integreras med forskningen, annars skulle insamlingen kunna ses som ett ändamål i 
sig, vilket man klart motsatte sig.41 Under loppet av 1970-talet framfördes också krav 
på att insamlingen måste systematiseras mer: ”Insamlingen måste bli mer systematisk, 
heltäckande, och nutidsinriktad…”42 Det poängterades vidare att 
insamlingsverksamheten på det stora hela inte hade några minimikrav 
överhuvudtaget.43 Men några önskemål eller krav på att museer i allmänhet skulle ha 
skrivna insamlingspolicy förekom inte. Det mest bestående av 1970-talets 
diskussioner kan, enligt mitt förmenande, sägas ha varit SAMDOK, den rikstäckande 
organisationen av den nutidsinriktade insamlingen som skapades 1977. 

1982 kom en utredning som bl.a. tog upp samlingarnas tillväxt och begränsningen 
av deras storlek.44 Det är här som önskemålet om en skriven insamlingsplan för museer 
i Sverige för första gången framförs. Men, det är inget krav, det betonas mycket klart. 

45 Överhuvudtaget är utredningen, på det området, mycket urvattnad, anser jag, och 
kommer inte med några konkreta förslag till hur en insamlingsplan skulle kunna vara 
utformad. Detta är märkligt eftersom man påpekar att det överlägset bästa sättet att 
begränsa samlingarnas omfång är ett restriktivt urval och en genomtänkt 
insamlingsverksamhet.46 

I mitten av 1980-talet kom Tekniska museet i Stockholm ut med en gedigen 
insamlingspolicy, som måste ses som något av en milstolpe.47 I den lade man fram 
grunden för den systematiska (på tio års sikt) insamlingen vid museet. Insamlingen 
skulle utgå från: 

• redovisade teoretiska kriterier 
• befintliga luckor i museets samlingar 
• praktiska omständigheter 
• överenskommelser med andra museer 

                                                 
40 Ibid., s. 67-70, 75-77. 
41 Museerna SOU 1973:5 – Betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 
Utbildningsdepartementet, Stockholm 1973, s. 62-63. 
42 Museernas kulturhistoriska datainsamling – förhandlingarna vid Nordiska museets konferens i Södertälje 15-17 
nov 1976, Nordiska museet, Stockholm 1977, s. 11. 
43 Ibid., s. 116. 
44 Föremålssamlingarnas tillväxt – Några synpunkter och förslag rörande urvalsbegränsning och gallring – DsU 
1982:1, Utbildningsdepartementet, Stockholm 1982 
45 Ibid, s. 7ff. 
46 Ibid. 
47 Adress evigheten – riktlinjer för Tekniska museets insamling, Tekniska museet, Stockholm 1984. 



 19

• kunskaper/antaganden om andra museers samlingar  
• förväntade insatser från andra museer genom SAMDOK.48  

Man framhöll i samband med detta att den överordnade regeln skulle vara: ”… att 
insamlade föremål ska överbringa meningsfull kunskap om det samhälle som de lyfts 
ut ur”.49 Konkret vad som skulle samlas in togs dock inte upp. 

Undersökningar som gjordes under 1980-talet visade också på nödvändigheten av 
en strukturering på insamlingsområdet, vilket Ulf Hamilton indirekt konstaterar: ”En 
genomgång av det statistiska materialet som det nu redovisas innebär ett motvilligt 
erkännande av att ingenting egentligen hänt med strukturen i föremålsinsamlingen 
under de senaste 30 åren” 50 Magne Velure pekade något senare ut ett problem 
angående varför det inte hade hänt så mycket på insamlingsområdet: ”I think many of 
us still adhere to the positivistic prejudice that the more we collect the better will be 
our understanding of cultural history”.51 

Under 1990-talet kom en ny museiutredning som återigen tog upp frågan om 
insamlingspolicy. Här skrevs bl.a. följande: ”För att ’styra’ tillväxten bör en 
långsiktig, nationell insamlingspolicy utformas utifrån fördelningen av det nationella 
kulturarvet […] För varje museum utformas en långsiktig och konsekvent policy 
utifrån den nationella policyn. Ett samarbete för museernas insamling motsvarande 
SAMDOK-arbetet bör komma till stånd för andra samlingsområden än det 
kulturhistoriska”52 Vikten av skrivna insamlingspolicy konstaterades även av andra 
vid ungefär samma tidpunkt.53 

Överhuvudtaget vill jag här påpeka att jag anser att eftersläpningen mellan 
diskussioner och praktiskt genomförande på detta område i museisverige är 
monumental. Diskussionerna har förts länge men sätter i praktiken inte så många 
konkreta spår. Varför är det så? Det går här att anföra att de flesta museer inte har 
staten som huvudsaklig huvudman, vilket kan göra att de inte tycker sig behöva ta de 
förslag som kommer från det hållet (t.ex. i form av utredningar) med något större 
allvar. Dessutom finns det inom yrket de som uttrycker en misstänksamhet eller i varje 

                                                 
48 Ibid., s. 71. 
49 Ibid., s. 52. 
50 Hamilton, s. 16. Undersökningen baserades på en studie av ett stort antal svenska museer och deras 
föremålsinsamling under första hälften av 1980-talet. 
51 Velure, Magne: Report from the conference Artefacts and Museums held in Lillehammer from November 10-12, 
1987, Samdokbulletinen oktober 1988, s. 8. 
52 Minne och bildning – museernas uppdrag och organisation SOU 1994:51, Kulturdepartementet, Stockholm 
1994, s. 236. 
53 Bursell, Barbro: Carry on collecting? – en konferens om museernas föremålsinsamling, Samdokbulletinen 
september 1996, s. 7. 
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fall skepsis mot insamlingspolicy.54 Finns det sistnämnda kan personer utanför museet 
se vad museet ska samla in och hur insamlingen sett ut förr; men är man verkligen 
rädd för den insynen? Tvärtom kan ett samarbete med utomstående grupper vara av 
värde för insamlingsansvariga, vilket konstaterats vid Bohusläns museum.55 

                                                 
54 Se t.ex. Kjerström Sörlin, Eva: Samla – ett museiansvar, Samdokbulletinen september 1996 och Jenkinson, 
Peter: Material culture, people’s history and populism: where do we go from here?, i Pearce, Susan M. (ed.): 
“Musuem studies in material culture”, Leicester University Press, Leicester 1989, s. 140-141. 
55 Se t.ex. Fredriksen, Christine & Henryson Rudvall, Sofie: Interaktiv föremålsinsamling, Samtid & Museer 1-
2/02. 
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Historik och bakgrund 

Örebro Läns museum 

Kort historik 
Örebro läns museum har gamla anor. Redan 1856 skapades ”Föreningen för Nerikes 
folkspråk och fornminnen” och grundstenen till museet var lagd. 1858 hade 
föreningen 28 föremål i sin ägo som bildade embryot till dagens samlingar. I slutet av 
1880-talet öppnade Örebro läns museum för första gången (även om utställningar 
anordnats tidigare), dock endast sommartid eftersom adekvat uppvärmning saknades. 
Några år senare började förlagan till nuvarande årsboken komma ut; då hette den 
”Meddelanden från Nerikes fornminnesförening” (numera ”Från Bergslag och 
bondebygd”). I början av 1900-talet bildades Föreningen Örebro länsmuseum och 
övertog verksamheten från fornminnesföreningen. 1930 anslöt sig också länets 
hembygdsföreningar till museet. Museets samlingar och utställningar fanns under 
denna tid på Örebro slott, men tankar om att flytta till egna lokaler började gro under 
mellankrigstiden. Dock blev det inte verklighet förrän de nya lokalerna (ritade av Nils 
Tesch) invigdes av kung Gustaf V i september 1963. 1978 övertog stiftelsen Örebro 
läns museum driften och tillbyggnader av museet skedde under loppet av 1980-talet. 
Under 1990-talet har en del av samlingarna flyttats ut till det s.k. Länsarvet i de gamla 
kasernbyggnaderna i Örebro.56 

Styrdokument rörande insamling 
Några direkta program rörande insamlingen vid Örebro läns museum fanns inte före 
1999. Jag konstaterar att det ofta varit den personliga preferensen som styrt 
insamlingen, och som också kunnat göra det då inget skrivet program eller skriven 
policy funnits. Intressena har skiftat, från allmogekultur till konst och stilhistoria; till 
design och hantverk, men det har varit den enskilde ansvarige insamlaren som kunnat 
styra insamlingen.57 Under 1980-talet fanns dock tendenser till att försöka strukturera 
upp insamlingen, och den dåvarande landsantikvarien Egon Thun skrev t.ex.: ”Inköp 
och insamling bör struktureras och bestämda prioriteringar göras med hänsyn till 

                                                 
56 Från Bergslag och bondebygd 1956, Örebro läns museum, Örebro 1956, s. 7-10, Nationalencyklopedin band 20, 
Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1996, s. 455, Stiftelsen Örebro läns museum – Verksamheten 1979, Örebro läns 
museum, Örebro 1979, s. 1ff. 
57 Se Wistrand: Länets arv…, s. 21-23. Wistrand (ibid. s. 22-23) säger att flera saker hos föremålen i sig också styrt 
insamlingen, t.ex. deras storlek, estetiska kvaliteter, skick o.s.v. och att detta varit ett genomgående drag i den äldre 
insamlingen (dvs. före policyn). 
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museets insamlingsområde och till särskilda projekt som museet engagerar sig i […] 
Den kulturhistoriska insamlingen (bör) struktureras i särskilt insamlingsprogram med 
beaktande av museets specialiteter och olika delprojekt:…”58  

Men det var alltså inte förrän 1999 (närmare bestämt den 11/12) som en 
insamlingspolicy antogs för Örebro läns museum.59 Den innehåller en övergripande 
målsättning där det stadgas att museet ska försöka fullfölja riksdagens kulturpolitiska 
mål samt följa ICOM:s rekommendationer angående bl.a. insamling. Dessutom står 
där att museet ska fortsätta sina åtaganden gentemot SAMDOK.60 Vidare föreligger ett 
specifikt avsnitt rörande insamlingspolicy författat i 15 punkter. I dessa slås det bl.a. 
fast att insamlingen av nya föremål ska förankras i ett konkret insamlingsprogram.61 
Längre fram står det att ”Förvärv som inte står i överensstämmelse med den 
insamlingspolicy som gäller för Örebro läns museum ska göras endast i 
undantagsfall…”62 Andra centrala punkter i policyn tar upp behovet av samarbete med 
andra samlande institutioner, samt att det finns insamlingsområden man inte ska 
dokumentera. Slutligen påpekas också att policyn vid behov ska revideras, dock minst 
vart 5: e år.63 Policyn gäller all insamlingsverksamhet vid museet, sålunda även konst. 

Något insamlingsprogram (varken för kulturhistoria64 eller konst65) har inte funnits 
för den period jag studerat och det förefaller i mina ögon rätt svårt att stämma av de 
konkreta föremålsförvärven under 2000 och 2001 med den insamlingspolicy som då 
fanns eftersom policyn till sin natur, vilket påpekats, inte pekar ut direkta 
insamlingsområden, utan bara ger förslag på övergripande sådana. (Preciseringar görs 
i insamlingsprogrammet.) Däremot är det möjligt att på andra sätt kanske se om den 
konkreta insamlingen påverkats av policyns ”anda”. Problemet är, menar jag, just 
policyns vaga utformning vilket gör att många föremål kan rymmas inom den utan att 
direkt strida mot den, åtminstone blir det svårt att visa att förvärv direkt varit i strid 
med policyns mål och mening (utom i mycket uppenbara fall). 

                                                 
58 Citerad i Wistrand: Länets arv…, s. 6. 
59 Det är här viktigt att påpeka att insamlingspolicy på Örebro läns museum innebär ett övergripande dokument 
rörande museets uppdrag, geografiska insamlingsområde, allmän insamlingsbakgrund, teori o.s.v., medan 
insamlingsprogram är de konkreta, direkta programmen för vad som skall samlas in. Policyn pekar ut 
färdriktningen och förklarar varför just den. Se Wistrand, Länets arv…, s. 4.  
60 Wistrand, Länets arv…, s. 39. 
61 Ibid., s. 39. 
62 Ibid., s. 40. 
63 Ibid., s. 40-41. 
64 Ett förslag till sådant håller dock på att utarbetas, se Wistrand, Maria: Carpe Diem (arbetstitel) Program för 
kunskapsuppbyggnad, Örebro läns museum, Örebro 2003. Eftersom programmet inte gällde under de perioder jag 
studerat ämnar jag inte närmare beröra det. 
65 För konst finns inte heller något taget insamlingsprogram; men ett, som jag tidigare nämnt håller på att utarbetas. 
Se Wistrand: Riktlinjer för konstförvärv till Örebro läns museum. 
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Östergötlands Länsmuseum 

Kort historik 
Östergötlands länsmuseums äldsta historia går tillbaka till 1864 då Östergötlands 
fornminnesförening bildades. Föreningens verksamhet avstannade dock något senare, 
för inte återupptas förrän 1902. Istället var det löjtnant Anton Ridderstads vädjanden 
till Östergötlands invånare som la grunden till museet. Ridderstad vädjade till 
allmänheten 1884: ”…för att söka vinna Östgötabygdens mäns och kvinnors intresse” 
till att starta ”ett museum för fädernesprovinsen Östergötland”.66 Ridderstads 
vädjanden mötte ett starkt gensvar och tillsammans med de föremål han själv samlat in 
utgjorde de grunden till det museum som 1885 blev tillgängligt för allmänheten. Tre år 
senare bestod samlingarna av 3 600 nummer. För konst bildades genom en donation 
från häradshövding Carl Dahlgren år 1897 Linköpings museum för skön konst. Till 
inköp bidrog också Charles Emil Hagdahl med 20 000 kronor, samt lika mycket till en 
byggnadsfond. 1934 slogs länsmuseet ihop med nämnda konstmuseum och fick 
namnet Östergötlands- och Linköpings stads museum. 1939 invigdes den nya 
museibyggnaden efter åtskilliga år av mer eller mindre tillfälliga lokaler. 1983 blev 
museet en stiftelse och fick då namnet Östergötlands länsmuseum. Under 1980- och 
90-talet byggdes museibyggnaden också till- och om.67 

Styrdokument rörande insamling 
Östergötlands läns museum har under den tid det funnits inte haft någon skriven 
insamlingspolicy eller något övergripande insamlingsprogram för kulturhistoriska 
föremål.68 För konsten finns en skriven policy som antogs av styrelsen för museet den 
11 december 1998.69 

Den tidiga insamlingen under slutet av 1800-talet hade ett mycket brett mål. 
”Avsikten skulle vara att insamla och offentligen utställa alla föremål från äldsta och 
till senare tider, som kunna lämna en bild av folkets liv sådant det varit och sådant det 
är”.70 För de kulturhistoriska föremålen kan man grovt säga att begränsningen inte 
utgjordes av något annat än Östergötlands geografiska utsträckning. Museichefen hade 
också en stor frihet att införskaffa föremål och konst. Enbart om det gällde större 
ekonomiska åtaganden eller beslut av principiell betydelse skulle museistyrelsen ta 
                                                 
66 Vårt museum i det blå 1939-1999 – jubileumsutställning 16.5 – 29.8., Östergötlands länsmuseum, Linköping 
1999, s. 1. 
67 Nationalencyklopedin band 20, s. 483; Topelius, Ann-Sofi: De första 50 åren – liten museihistorik, i 
”Östergötland 1983/84”, Östergötlands länsmuseum, Linköping 1985, s. 5-14; Vårt museum i det blå…, s. 1-5. 
68 Det arbetas på ett utkast: Se Lindström, Inger: Avdelningen Samla och dokumentera – Dokumentationsprogram, 
kulturhistoria, Östergötlands länsmuseum, Linköping 1998-2003. 
69 Se Insamlingspolicy för konst och konsthantverk vid Östergötlands läns museum. 
70 Topelius, s. 5. 
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beslut om detta.71 Med åren växte konstsamlingen till att omfatta långt mer än enbart 
konst från Östergötland. Charles Emil Hagdahl (se ovan) ville skapa något av ett 
regionalt ”Nationalmuseum” vad konsten anbelangar. Detta är grunden till de 
högtstående konstsamlingar som Östergötlands länsmuseum besitter.72 

Vad de kulturhistoriska föremålen beträffar har ingen egentlig skillnad skett, 
fortfarande finns ingen skriven policy; vilket gör att de personliga preferenserna hos 
ansvariga potentiellt kunnat göra sig gällande. I Verksamhetsplanen för 2001 står 
sålunda att Avdelningen för Samla och Dokumentera har följande 
verksamhetsområde: ”Avdelningen ansvarar för länsmuseets insamling, 
dokumentation, katalogisering och registrering…”73 Det enda som i skriven form 
skulle kunna peka på en begränsning av insamlingen, enligt mitt förmenande, är att 
man inom SAMDOK ska hålla sig till poolerna Hemliv och Naturbruk.74 

För konsten stipuleras att man i första hand ska samla in ”verk som speglar 
konstlivet, dess villkor och utveckling i Östergötland”75 samt ”verk som illustrerar 
livet i Östergötland på skiftande sätt”,76 men därefter kan man försök fylla luckor i 
samlingarna och sikta in sig på samtida konst (inte bara Östergötland). 150 000 kronor 
skall årligen avsättas till konstinköp sägs det vidare.77 

Tyvärr är insamlingspolicyn angående konsten, menar jag, alldeles för tunn och 
färglös för att kunna vara en verksam policy i egentlig mening. Den garderar i själva 
verket in allt och det är ytterligt svårt att se hur man ska kunna bryta emot den. 
Anledningen till utformningen är nog den speciella sammansättning som 
konstsamlingen vid länsmuseet har. I policyn vill man uppenbarligen potentiellt kunna 
bygga vidare och komplettera samlingen mer eller mindre oberoende av statusen som 
länsmuseum. 

                                                 
71 Reglemente för Östergötlands och Linköpings stads museums förvaltningsnämnd § 3 s. 305, i ”Meddelanden 
1960-1961 Östergötlands och Linköpings stads museum”, Linköping 1961. 
72 Nationalencyklopedin band 20, s. 483 & Topelius, s. 9. 
73 Verksamhetsplan Östergötlands länsmuseum 2000, Östergötlands länsmuseum, Linköping 2000, s. 6. 
74 Ibid. 
75 Insamlingspolicy för konst och konsthantverk vid Östergötlands länsmuseum, s. 2. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 



 25

Insamling vid Örebro läns museum 

1960-61 

Praktiskt insamlande 
Under åren 1960-61 kan insamlingen vid Örebro läns museum brytas ned enligt 
följande: 
Tabell 1: Antal accederade föremål vid Örebro läns museum 1960-61 ordnade efter 
kategoritillhörighet78 
KATEGORI ANTAL % 
Bostaden 19 6 
Handel och hantverk 57 19 
Industri 6 2 
Konst 95 32 
Kropp och kläder 71 24 
Lantbruk med binäringar 12 4 
Måltid och föda 17 6 
Samfund och föreningar 1 <1 
Transport 0 -- 
Övrigt 21 7 
TOTALT 299 100 

Av tabellen framgår att mer än hälften av föremålen tillhörde två av kategorierna; 
konst respektive kropp och kläder.  

Jag återknyter till Pearce figur (se figur 1 och 2) och konstaterar att c:a 95 % av 
föremålen tillhörde den övre halvan på figuren. Fördelat på hela figuren ser siffrorna 
ut så här:79 
Övre vänstra (autentiska mästerverk): 68 
Övre högra (autentiska artefakter): 215 
Nedre vänstra (icke autentiska/oäkta mästerverk): 0 
Nedre högre (icke autentiska/oäkta artefakter): 16 

                                                 
78 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88. 
79 Ibid.. 
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Föremål kommer som bekant in till museer på olika sätt. För Örebro läns museum 

såg det under 1960-61 ut på det här sättet:80 
Tabell 2: Antal accederade föremål vid Örebro läns museum 1960-61 med 
förvärvsomständighet81 
FÖRVÄRVSOMSTÄNDIGHET ANTAL % 
Gåva 256 86 
Funnet eller tillvarataget 1 <1 
Inköpt 41 14 
Okänt 1 <1 
TOTALT 299 100 

Den helt övervägande delen utgjordes av gåvor. De inköpta föremålen stod för en 
liten del. Nedan tittar jag vidare på de inköpta föremålen och museets ekonomi i stort. 

Föremål och ekonomi82 
Av de 41 föremål som köptes in till museet 1960-61 tillhörde 26 (63 %) kategorin 
konst och 15 övriga (37 %).83 Museet hade på det stora hela en stabil ekonomi och 
tillgångarna uppgick till drygt 21,8 miljoner kronor i 2001 års penningvärde. 
Intäkterna var knappt 3,2 miljoner kronor 1960-61.84  

Insamling: poesi och politik 
Av de föremål som insamlades vid Örebro läns museum 1960-61 kan 111 sägas vara 
samlade plockvist medan 188 insamlades strukturerat. Av de plockvist införda 
föremålen tillhörde 109 kategorin gåvor med färre än fem föremål per gåvotillfälle 
och/eller utan tematisk eller användningsmässiga sammanhang; övriga två var 
tillvaratagna/funna respektive hade okänd  
förvärvsomständighet. Av de strukturerat insamlade föremålen tillhörde 41 kategorin 
inköpta medan 147 var gåvor med fem eller fler gåvor per gåvotillfälle och med 
tematiska eller användningsmässiga sammanhang.  

Slutsats 
Örebro läns museums insamling 1960-61 kan ur följande aspekter karaktäriseras som 
systematisk: insamlingen får efter de premisser jag skisserat anses som strukturerad. 
Det osystematiska insamlandet uppvägde dock: museet hade ingen insamlingspolicy, 
                                                 
80 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88. 
81 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88.  
82 Alla belopp som nämns (om inte annat anges) har räknats om till 2001 års penningvärde, enligt prisbasbeloppets 
utveckling 1960-2001. Se tabell på Statistiska Centralbyråns hemsida: www.scb.se. 
83 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88. 
84 Från Bergslag och bondebygd 1961, Örebro läns museum, Örebro 1961, s. 184-186, 189, 192 samt Från 
Bergslag och bondebygd 1962, Örebro läns museum, Örebro 1962, s. 113-114, 117, 120. 
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en mycket klar majoritet av föremålen återfanns på övre halvan av Pearce figur samt få 
föremålskategorier dominerade insamlingen. Antalet insamlade föremål var däremot 
inte anmärkningsvärt många, men var heller inte tillräckligt få för att vara systematisk 
insamling. Det var ett gränsfall. Det är också svårt att säga om museet följde med i 
diskussionerna, eftersom några sådana egentligen inte fördes angående begränsning i 
föremålsinsamlandet vid den här tidpunkten. 

1987-88 

Praktiskt insamlande 
Under åren 1987-88 såg fördelningen av de insamlade föremålen per kategori ut på det 
här sättet: 
Tabell 3: Antal accederade föremål vid Örebro läns museum 1987-88 ordnade efter 
kategoritillhörighet85 
KATEGORI ANTAL % 
Bostaden 41 19 
Handel och hantverk 4 2 
Industri 5 2 
Konst 42 19 
Kropp och kläder 82 38 
Lantbruk med binäringar 1 <1 
Måltid och föda 12 6 
Samfund och föreningar 12 6 
Transport 1 <1 
Övrigt 18 8 
TOTALT 218 100 

En dominans för kategorierna konst samt kropp och kläder syns av tabellen. 
Om man tittar på hur föremålen kan placeras i Pearce figur kommer man fram till 

att drygt 60 % av föremålen återfinns på den nedre halvan av figuren. Fördelat på hela 
figuren ser siffrorna ut så här:86 
Övre vänstra (autentiska mästerverk): 43 
Övre högra (autentiska artefakter): 44 
Nedre vänstra (icke autentiska/oäkta mästerverk): 9 
Nedre högre (icke autentiska/oäkta artefakter): 122 

Jag konstaterar utifrån detta att många massproducerade föremål samlades in vid 
museet, vilket indikeras av den höga andelen i det nedre högra hörnet av Pearce figur. 

                                                 
85 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88. 
86 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88. 
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Hur föremålen kommit till museet visas i tabellen nedan: 

Tabell 4: Antal accederade föremål vid Örebro läns museum 1987-88 med 
förvärvsomständighet87 
FÖRVÄRVSOMSTÄNDIGHET ANTAL % 
Gåva 167 77 
Funnet eller tillvarataget 32 15 
Inköpt 18 8 
Okänt 1 <1 
TOTALT 218 100 

Mer än ¾ av de accederade föremålen har kommit in till museet via gåva som 
förvärvsomständighet. 

Föremål och ekonomi 
Av de 18 föremål som köptes in till museet var 15 konstföremål och 3 tillhörde 
kategorin övriga.88 Ekonomin var långt sämre än 1960-61 och värdet på tillgångarna 
enligt 2001 års penningvärde bara drygt 5,3 miljoner kronor. Detta trots att intäkterna 
hade ökat till drygt 24,1 miljoner kronor.89 

Insamling: poesi och politik 
Av de 218 insamlade föremålen tillhörde 120 kategorin plockvist insamlade, medan 98 
hörde till de strukturellt insamlade föremålen. De plockvist insamlade fördelade sig på 
87 stycken med färre än fem föremål per gåvotillfälle och/eller utan tematisk eller 
användningsmässiga sammanhang; resten tillhörde sålunda de funna/tillvaratagna eller 
okänt förvärvade föremålen. I den strukturella gruppen återfanns 80 givna föremål 
med fem eller fler föremål per gåvotillfälle och med tematiska eller 
användningsmässiga sammanhang, samt de inköpta föremålen.90 

Slutsats 
En analys av 1987-88 års insamling enligt min modell med systematiskt och 
osystematiskt insamlande ger vid handen att insamlingen kan ses som systematiskt 
enligt följande: majoriteten av de insamlade föremålen placeras i Pearce figurs nedre 
halva samt att antalet insamlade föremål var begränsat. Men ännu övervägde den 
osystematiska insamlingen: fortfarande fanns ingen insamlingspolicy, man hade en 
plockvis insamling samt att få kategorier av föremål spelade framträdande roller. Ett 

                                                 
87 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88.  
88 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88. 
89 Stiftelsen Örebro läns museum: Verksamhetsberättelse 1987, Örebro läns museum, Örebro 1988, s. 39-40, 45 
samt Stiftelsen Örebro läns museum: Verksamhetsberättelse 1988, Örebro läns museum, Örebro 1989, s. 50-51, 55. 
90 Örebro läns museum: Accessionskatalog kulturhistoria och konst 1960-88. 
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gränsfall fanns återigen. Det gäller om insamlingen skett med de rådande 
museidiskussionerna i tankarna. Det är svårt att bedöma det. Det lägre antalet föremål 
kan lika gärna vara resultatet av den dåliga ekonomin (vilket antalet inköpta föremål 
tyder på), som den rådande museologiska diskussionen angående föremålsbegränsning 
av andra orsaker. 

2000-01 

Praktiskt insamlande 
Tabell 5: Antal accederade föremål vid Örebro läns museum 2000-01 ordnade efter 
kategoritillhörighet91 
KATEGORI ANTAL % 
Bostaden 24 9 
Handel och hantverk 0 -- 
Industri 2 1 
Konst 0 -- 
Kropp och kläder 96 38 
Lantbruk med binäringar 0 -- 
Måltid och föda 26 10 
Samfund och föreningar 10 4 
Transport 1 <1 
Övrigt 94 37 
TOTALT 253 100 

Ingen kategori var förhärskande. Visserligen utgör kategorierna kropp och kläder 
samt övrigt mer än hälften. Men eftersom den senare är så diversifierad kan man inte 
analytiskt säga att enbart en eller två kategorier stod för mer än halva insamlingen. 
Dessutom bör det påpekas att inga konstförvärv gjordes under dessa två år enligt 
accessionskatalogerna. 

I Pearce figur placerade sig föremålen på följande sätt:92 
Övre vänstra (autentiska mästerverk): 4 
Övre högra (autentiska artefakter): 21 
Nedre vänstra (icke autentiska/oäkta mästerverk): 0 
Nedre högre (icke autentiska/oäkta artefakter): 228 

Återigen tillhörde en överväldigande majoritet av föremålen den massproducerade 
sfären. 

                                                 
91 Örebro läns museum: Huvudliggare SOFIE 2000-2001. 
92 Örebro läns museum: Huvudliggare SOFIE 2000-2001. 
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De accederade föremålen fann sin väg till museet enligt följande: 

Tabell 6: Antal accederade föremål vid Örebro läns museum 2000-01 med 
förvärvsomständighet93 
FÖRVÄRVSOMSTÄNDIGHET ANTAL % 
Gåva 201 79 
Funnet eller tillvarataget 15 6 
Inköpt 36 14 
Okänt 1 <1 
TOTALT 253 100 

Gåvorna fortsatte att överskugga de andra, 2000-01 tillhörde nära 4/5 av 
föremålen den förvärvsomständigheten. 

Föremål och ekonomi 
De föremål som köptes in till museet utgjordes till 100 % (36 av 36) av icke-konst 
föremål.94 Ekonomin hade nu återhämtat sig sedan 1987-88 och tillgångarna var värda 
knappt 50 miljoner kronor medan intäkterna stannade på drygt 40 miljoner kronor.95 
Men fortfarande var ekonomin långt sämre än 40 år tidigare. Skulle ekonomin varit 
lika bra som 1960-61 skulle tillgångarna ha varit uppe i över 200 miljoner kronor. 

Insamling: poesi och politik 
Under åren 2000-01 insamlades 27 föremål (11 %) plockvist och 226 föremål (89 %) 
strukturerat. Anmärkningsvärt är att endast 11 av de 201 gåvorna kan anses ha 
förvärvats plockvist.96 

Slutsats 
En studie av åren 2000-01 i mina begrepp systematisk och osystematisk insamling 
visar att en kraftig omsvängning skett. Insamlingen vid Örebro läns museum måste vid 
denna tidpunkt anses vara mycket systematiserad enligt min modell. Museet hade en 
insamlingspolicy, man insamlade fler föremål från Pearce figurs nedre halva (även om 
de icke autentiska/oäkta mästerverken lyste med sin frånvaro). Vidare var insamlingen 
begränsad föremålsmässigt (fler föremål än 1987-88 insamlades men 2000-01 var 
också ekonomin bättre), insamlingen måste också anses vara påverkad av de rådande 
diskussionerna i museivärlden. Slutligen var det inga speciella föremålskategorier som 

                                                 
93 Örebro läns museum: Huvudliggare SOFIE 2000-2001. 
94 Örebro läns museum: Huvudliggare SOFIE 2000-2001. 
95 Stiftelsen Örebro läns museum: Verksamhetsberättelse 2000, Örebro läns museum, Örebro 2001, s. 30-31, 38 
samt Stiftelsen Örebro läns museum: Verksamhetsberättelse 2001, Örebro läns museum, Örebro 2002, inga 
sidnummer angivna i verket. 
96 Örebro läns museum: Huvudliggare SOFIE 2000-2001. 
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dominerade speciellt, även om kategorin kropp och kläder fortfarande utgjorde en för 
stor del av insamlingen i mina ögon. 
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Insamling vid Östergötlands länsmuseum 

1960-61 

Praktiskt insamlande 
Under åren 1960-61 kan insamlingen vid Östergötlands länsmuseum brytas ned enligt 
följande: 
Tabell 7: Antal accederade föremål vid Östergötlands länsmuseum 1960-61 ordnade 
efter kategoritillhörighet97 
KATEGORI ANTAL % 
Bostaden 81 9 
Handel och hantverk 26 3 
Industri 1 <1 
Konst 187 20 
Kropp och kläder 442 48 
Lantbruk med binäringar 58 6 
Måltid och föda 51 6 
Samfund och föreningar 27 3 
Transport 2 <1 
Övrigt 38 4 
TOTALT 913 100 
Av tabellen ovan går det att sluta sig till att två kategorier tillsammans utgjorde mer än 
hälften av förvärven. Kropp och kläder samt konst står för nära 70 % av de accederade 
föremålen. 

I Pearce modell hamnade nära nog alla föremål på den övre halvan:98 
Övre vänstra (autentiska mästerverk): 186 
Övre högra (autentiska artefakter): 697 
Nedre vänstra (icke autentiska/oäkta mästerverk): 2 
Nedre högre (icke autentiska/oäkta artefakter): 28 

                                                 
97 Linköpings stads museum: inventarium 1782-2761 II samt Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger 15 
och 16. 
98 Ibid. 
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Till museet har föremålen 1960-61 inkommit enligt följande: 

Tabell 8: Antal accederade föremål vid Östergötlands länsmuseum 1960-61 med 
förvärvsomständighet99 
FÖRVÄRVSOMSTÄNDIGHET ANTAL % 
Gåva 587 64 
Funnet eller tillvarataget 64 7 
Inköpt 256 28 
Okänt 6 1 
TOTALT 913 100 

Gåvorna utgjorde majoriteten, nära 2/3 av de insamlade föremålen kom in till 
museet som gåvor. 

Föremål och ekonomi 
Av de 256 föremål som köptes in till museet var 99 (39 %) konstföremål och 157 (61 
%) tillhörde gruppen övriga.100 Museet hade en god ekonomi och tillgångarna uppgick 
till drygt 16,2 miljoner kronor i 2001 års penningvärde. Intäkten var under 1960-61 
knappt 3 miljoner kronor. Slutligen kan man också lägga märke till att museet 
spenderade c:a 8,9 miljoner kronor för inköp till samlingarna 1960-61 omräknat till 
2001 års värde.101 

Insamling: poesi och politik 
Av de insamlade föremålen tillhörde 235 (26 %) den plockvisa kategorin. 678 (74 %) 

hörde sålunda till den strukturerade kategorin. Intressant är att nära 72 % av gåvorna 

ingick i den sistnämnda gruppen.102 

Slutsats 
Insamlingen vid Östergötlands länsmuseum 1960-61 måste anses som osystematisk. 
Någon insamlingspolicy fanns inte, i princip alla föremål hamnade i Pearce figurs övre 
halva, antalet föremål var stort och dessutom dominerade få föremålskategorier. Bara 
på två områden kan insamlingen ses som systematisk. Det gäller dels att insamlingen 
var strukturerad samt dels att museet samlade in efter den rådande diskussionen i 
museivärlden. Men det sistnämnda blir lite att dra slutsatser av tystnad. Eftersom inga 

                                                 
99 Linköpings stads museum: inventarium 1782-2761 II samt Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger 15 
och 16. 
100 Ibid. 
101 Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1962-1963, Östergötlands och Linköpings stads 
museum, Linköping 1963, s. 244-248, 274. 
102 Linköpings stads museum: inventarium 1782-2761 II samt Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger 15 
och 16. 
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diskussioner om föremålsbegränsning förekom kan man säga att Östergötlands 
länsmuseum följde det genom att samla in många föremål! (Se samma diskussion om 
Örebro läns museum 1960-61 ovan). 

1987-88 

Praktiskt insamlande 
Vid Östergötlands länsmuseum såg insamlingen ut som i tabell 9 med avseende på 
kategoritillhörighet: 
Tabell 9: Antal accederade föremål vid Östergötlands länsmuseum 1987-88 ordnade 
efter kategoritillhörighet103 
KATEGORI ANTAL % 
Bostaden 118 20 
Handel och hantverk 5 1 
Industri 1 <1 
Konst 94 16 
Kropp och kläder 219 37 
Lantbruk med binäringar 9 2 
Måltid och föda 11 2 
Samfund och föreningar 83 14 
Transport 1 <1 
Övrigt 50 8 
TOTALT 591 100 

Fortfarande överskuggar de två kategorierna kropp och kläder samt bostaden de 
andra. De stod för över 50% av alla accederade föremål dessa år. 

I Pearce modell är förhållandet mellan de två halvorna relativt jämnt:104 
Övre vänstra (autentiska mästerverk): 94 
Övre högra (autentiska artefakter): 230 
Nedre vänstra (icke autentiska/oäkta mästerverk): 9 
Nedre högre (icke autentiska/oäkta artefakter): 258 

                                                 
103 Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger A 23500-, B 3630-4510. 
104 Ibid. 
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Räknat på förvärvsomständighet såg det ut på detta sätt 1987-88: 

Tabell 10: Antal accederade föremål vid Östergötlands länsmuseum 1987-88 med 
förvärvsomständighet105 
FÖRVÄRVSOMSTÄNDIGHET ANTAL % 
Gåva 414 70 
Funnet eller tillvarataget 116 20 
Inköpt 58 10 
Okänt 3 <1 
TOTALT 591 100 

Av tabellen kan man utläsa att gåvornas dominans kvarstod. 7 av 10 föremål som 
accederades till museet under 1987-88 utgjordes av gåvor. 

Föremål och ekonomi 
Av de 58 föremål som köptes in till museet utgjordes 48 av konst (83 %) och 10 av 
övriga (17 %).106 Museets ekonomi var relativt god, dock hade tillgångarna halverats 
sedan 1960-61. Tillgångarna uppgick 1987-88 till knappt 38,2 miljoner kronor och 
intäkterna var drygt 31,8 miljoner för de två nämnda åren.107 

Insamling: poesi och politik 
1987-88 kan 392 föremål (66 %) av de insamlade föremålen sägas ha samlats in 
plockvist. Den strukturerade andelen uppgår som anledning av detta till 199 föremål 
(34 %). Av gåvorna utgjorde 268 eller 65 % plockvisa förvärv.108 

Slutsats 
Av den statistiska genomgången för åren 1987-88 kan man sluta sig till följande 
angående systematisk och osystematisk insamling vid Östergötlands länsmuseum. 
Insamlingen var osystematisk såtillvida att man inte hade någon insamlingspolicy, en 
majoritet av föremålen återfanns i Pearce figurs övre halva, man hade en plockvis 
insamling och få kategorier stod för huvuddelen av de insamlade föremålen. 
Systematisk är den på två punkter i min modell: antalet föremål som samlas var 
fortfarande förhållandevis högt men har minskat klart vilket kan ha att göra med 
diskussionerna i museivärlden och/eller den sämre ekonomiska ställningen. Därför är 
det oklart om museivärldens diskussioner reellt påverkat insamlingen. 

                                                 
105 Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger A 23500-, B 3630-4510. 
106 Ibid. 
107 Östergötlands länsmuseum: Verksamhetsberättelse 1987, Östergötlands länsmuseum, Linköping 1988, s. 38, 40 
samt Östergötlands länsmuseum: Verksamhetsberättelse 1988, Östergötlands länsmuseum, Linköping 1989, s. 41-
42. 
108 Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger A 23500-, B 4511-.. 
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2000-01 

Praktiskt insamlande 
Insamlingen kan visas på följande sätt för Östergötlands länsmuseum åren 2000-01: 
Tabell 11: Antal accederade föremål vid Östergötlands länsmuseum 2000-01 ordnade 
efter kategoritillhörighet109 
KATEGORI ANTAL % 
Bostaden 44 16 
Handel och hantverk 1 <1 
Industri 0 -- 
Konst 28 10 
Kropp och kläder 143 53 
Lantbruk med binäringar 1 <1 
Måltid och föda 21 8 
Samfund och föreningar 4 1 
Transport 1 <1 
Övrigt 28 10 
TOTALT 271 100 

Denna gång stod kategorin kropp och kläder ensamt för över 50 % av alla 
accederade förvärv. 

I Pearce modell fanns en klar majoritet av föremålen i den nedre halvan av 
figuren:110 
Övre vänstra (autentiska mästerverk): 28 
Övre högra (autentiska artefakter): 13 
Nedre vänstra (icke autentiska/oäkta mästerverk): 9 
Nedre högre (icke autentiska/oäkta artefakter): 221 

Med avseende på förvärvsomständighet kan följande visas: 
Tabell 12: Antal accederade föremål vid Östergötlands länsmuseum 2000-01 med 
förvärvsomständighet111 
FÖRVÄRVSOMSTÄNDIGHET ANTAL % 
Gåva 199 73 
Funnet eller tillvarataget 28 10 
Inköpt 41 15 
Okänt 3 1 
TOTALT 271 100 

Gåvorna utgjorde nästan ¾ av de accederade föremålen 2000-01. 

                                                 
109 Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger A 23500-, B 4511-. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
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Föremål och ekonomi 
Åren 2000-01 inköptes 41 föremål till museet. Av dessa var 13 konst (32 %) och 28 
övriga (68 %). Museets tillgångar hade visserligen ökat sedan 1987-88 men hade 
minskat relativt sett. Ekonomin var sålunda sämre än 1987-88. Intäkterna var dock 
relativt sett dubbelt så stora 2000-01 som 1987-88. Om ekonomin hade varit  så god 
som den var 1960-61 skulle tillgångarna 2000-01 varit c:a 128 miljoner kronor, istället 
var de knappt 43,2 miljoner kronor nämnda år.112 

Insamling: poesi och politik 
Av de insamlade föremålen togs 74 st. eller 27 % in plockvist medan sålunda 197 st. 
eller 73 % togs in strukturerat. Av gåvorna var 49 st. eller 25 % plockvist 
förvärvade.113 

Slutsats 
Insamlingen vid Östergötlands länsmuseum 2000-01 anser jag vara systematisk ur 
följande aspekter: en majoritet av föremålen hittas i Pearce figurs nedre halva, antalet 
insamlade föremål var begränsat (se dock nedan) samt att insamlingen var strukturerad 
till sin utformning. Men den är samtidigt osystematisk på grund av att en 
föremålskategori dominerade insamlingen. Jag vill också påstå att insamlingen var 
osystematisk trots att man hade en insamlingspolicy. Men den policyn gällde här 
enbart konst (10 % av de insamlade föremålen 2000-01). Detta innebär att 90 % av de 
insamlade föremålen saknade policy. Det gör också att jag menar att museet 
egentligen inte följer med i den museologiska diskussionen. Begränsningen i 
föremålsinsamlingens storlek kan till största delen ha att göra med den allt stramare 
ekonomin och inte om föremålsbegränsning ur museologiskt hänseende. 

                                                 
112 Östergötlands länsmuseum: Verksamhetsberättelse 2000, Östergötlands länsmuseum, Linköping 2001, s. 
”Årsredovisning” & ”Balansräkning”, samt Östergötlands länsmuseum: Verksamhetsberättelse 2001, 
Östergötlands länsmuseum, Linköping 2002, s. ”Årsredovisning” & ”Balansräkning”. 
113 Östergötlands länsmuseum: Accessionskataloger A 23500-, B 4511-. 
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Örebro & Östergötland: praktiskt, poetiskt & politiskt samlande 
1960-2001 

Praktiskt insamlande 
Det totala antalet accederade föremål vid de två museerna skiljer sig markant åt. För 
Örebro läns museum uppgick det totala antalet till 770 medan Östergötlands 
länsmuseum kommer upp i 1 775 stycken. Detta kan inte, enligt min mening, enbart 
sägas bero på Östergötlands större befolkningsunderlag. Istället kan man peka på att 
man i Östergötland i större utsträckning insamlat s.a.s. ”för säkerhets skull” eller i 
högre grad samlat in det som tillfälligheterna placerat i museets väg.114 Å andra sidan 
har insikten om begränsning i föremålsintaget gjort sig gällande i hög grad vid 
Östergötlands länsmuseum. Från 913 accederade föremål 1960-61 till 271 åren 2000-
01. Men, vilket påpekats tidigare, om denna minskning beror på kärvare ekonomi eller 
rådande diskussioner i museivärlden är svårt att sia om. Jag lutar åt en kombination av 
de två parat med en insikt om att alla föremålsförvärv kostar pengar och utrymme. 

För Örebro läns museum har en omsvängning skett under de undersökta åren med 
avseende på de insamlade föremålens kategoritillhörighet. 1960-61 och 1987-88 
utgjordes mer än hälften av förvärven av kategorierna konst eller kropp och kläder. 
Åren 2000-01 överskuggande dock ingen speciell kategori de andra. Insamlingen var 
på det stora hela mer diversifierad. Detta tyder på en högre grad av insikt visavi 
samlingarnas totala sammansättning vid museet samt ett större mått av styrning av 
insamlingen på det stora hela. För Östergötlands del har kategorierna kropp och kläder 
samt konst dominerat under alla tre undersökningsperioderna. Detta kan vara ett 
tecken på att insamlingen inte har haft någon direkt på samlingarnas sammansättning 
baserad styrning utan mer eller mindre avgjorts utifrån tillfälligheternas spel. 

Ser man på hur de insamlade föremålen hamnat i Pearce figur kan man sluta sig 
till att båda museerna insett vikten av att i större utsträckning samla in föremål från 
samtiden. De flesta föremål från industrialismens tidevarv (i synnerhet från 
efterkrigstiden) måste sägas tillhöra de massproducerades skara. Att de två undersökta 
museerna i mycket högre grad än förr försöker insamla sådana föremål visar på en 
insikt om var insamlingsbehoven tidsmässigt till stor del kan sägas finnas. Att ur 
museisynpunkt försöka spegla vår samtid utan att samtidigt ha föremål från dess 
materiella kultur är enligt mitt förmenande ogörligt och skulle visa upp en märkbar 

                                                 
114 Att detta insamlingsförfarande inte är något nytt konstaterades redan vid Julita konferensen 1973, se Från 
knappnål till jumbojet, s. 141ff. 
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skevhet i skildringen av det förgångna. Därför är insikten om samtidens materiella 
kultur som de två museerna visar upp av högt värde, tycker jag. 

Vad gäller fyndomständighet dominerar gåvorna tydligt hos de båda museerna. 
Men som jag skisserat ovan behöver detta inte med nödvändighet vara en nackdel. 
Styr man givandet efter policy och inte efter personlig preferens kan det fungera som 
en positiv del av insamlandet ändå. Framförallt med tanke på det allt mer hårdnande 
ekonomiska klimatet för de svenska museerna. Viktigt är att man när man tackar nej 
till erbjudna föremål gör det med en policy i ryggen som man kan hänvisa den 
presumtiva givaren till. Och med tanke på att man t.ex. vid Nordiska museet tackar nej 
till 80-85 % av de erbjudna föremålen finner jag resonemanget mycket relevant.115 
Vem tackar nej och på vilka grunder? 

Föremål och ekonomi 
Ekonomin vid de två museerna har räknat från undersökningsperiodens början blivit 
markant sämre. Tillgångarna vid de två museerna 2000-01 uppgick i 2001 års värde 
uppgick till 24 % (för Örebro) respektive knappt 34 % (för Östergötland) av vad de 
skulle ha varit om ekonomin hade varit lika bra som 1960-61. Det är naturligt att detta 
sätter sina spår. Troligen har den ekonomiska försämringen gått hand i hand med den 
ökande insikten om att begränsa insamlingen. Det ena har s.a.s. givit det andra. 

Det är också intressant att se att man under periodens slut satsat så mycket på att 
köpa mer än bara konst. En aktiv insamling kräver nämligen enligt min åsikt att man 
försöker att inte bara köpa in konstföremål utan också satsar på inköp av andra 
kulturhistoriska föremål. Att få någon optimal sammansättning av samlingarna som 
man talar om i museiutredningen från 1994116 är inte möjligt enligt mig, främst pga. att 
museerna och samhället de verkar i inte kommer från ett historiskt vakuum och att en 
diskussion om vad som menas med optimalt kan pågå i det oändliga. Men en aktiv 
insamling både med avseende på gåvor och med avseende på inköp kan i varje fall 
göra att museer kan motivera sig inför framtidens museologiska domstol och klargöra 
varför man samlade som man gjorde och göra det med gått samvete, menar jag. 

Insamling: poesi och politik 
Bilden av att man förr enbart samlade in föremål plockvist måste med utgångspunkt av 
min studie revideras något. Sammanhangen är inte så tydliga som det ibland har 

                                                 
115 Bursell, Barbro & Eklund Nyström, Sigrid: Different ways of collecting things, i Samdokbulletinen september 
1995, s. 17. 
116 Minne och bildning…, s. 231. 
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antytts.117 Sålunda utgjordes enligt mina undersökningar 63 % vid Örebro Läns 
museum och 74 % vid Östergötlands länsmuseum åren 1960-61 av strukturerad 
insamling enligt de kriterier jag skisserade i ”Teori och metod” delen. Även om 
gåvomottagande kan ses som ett passivt sätt att ta emot föremål menar jag att man, ur 
museets synpunkt med utgångspunkt i insamlingspolicy med vidhängande gedigen 
kunskap av föremålsbeståndet i respektive museum vid gåvogivande, kan gallra vid 
källan. Dock, och det är viktigt att påpeka, blir det den personliga preferensen som de 
facto blir styrande i urvalet om man inte har någon skriven policy för insamlingen. 
Den strukturerade insamlingen vid Örebro läns museum 2000-01 (som utgjorde nära 
90 % av de accederade föremålen) däremot hade sin grund i insamlingspolicyn och 
inte hos den enskilde insamlande museimänniskan. På detta sätt blir insamlingen 
oberoende av person och fungerar relativt sätt likadant över tid, dvs. styrd efter policy. 

Slutsats 
För båda museerna gäller att insamlingen blivit mer systematisk över tid. I högre grad 
för Örebro än för Östergötland. Enligt de kriterier jag stipulerade har Örebro en 
systematisk insamling på samtliga sex punkter åren 2000-01. För Östergötlands del är 
bilden en annan. Endast på tre punkter kan insamlingen anses som systematisk vid 
nämnda år. Det är också intressant att notera att något hänt på det här området från 
1987-88 till 2000-01. Åren 1960-61 och 1987-88 har de båda museerna samma 
relativa resultat med avseende på systematisk och osystematisk insamling. Men till 
2000-01 har en ordentlig omsvängning skett. Jag tolkar detta som att medvetenheten 
ökade under 1990-talet angående insamlingsverksamheten vid de två museerna. 
Uppenbarligen har man, enligt min åsikt, tagit till sig av de diskussioner som 
förekommit i museivärlden på nämnda område. 

Dock, min uppställning kan sägas vara grunden i insamlingsarbetet på ett 
teoretiskt plan. I den sammanfattande diskussionen ämnar jag ta upp varför man i 
museisverige varit så ogina att ta till sig insamlingspolicys fördelar och vad som bör 
gälla för att en skriven policy ska kunna fungera i praktiken. Dessutom tänkte jag i 
vidare mening besvara mina grundläggande frågeställningar. 

                                                 
117 Se t.ex. Från knappnål till jumbojet, s. 67, 68-70; Föremålssamlingarnas tillväxt…, s. 47-59; Museerna SOU 
1973:5…, s. 61-63; Rosander, Göran & Johnels Alf G.: Museernas insamlingsverksamhet från den 
långsiktsmotiverade forskningens synpunkt: bilaga till Nygren, Rolf/Larsson, Jan/Åkerman, Sune: 
”Samhällsdokumentation inför framtiden – en bok om samhällsforskningens framtida materialtillgång”, Liber, 
Stockholm 1982, s. 28. 
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Sammanfattande diskussion 
Jag tänkte återknyta till de frågeställningar jag uppställde i början av uppsatsen.  

• Vilka mekanismer påverkar vad som samlats in vid svenska museer?  
• Hur har dessa mekanismer förändrats över tid? 
• Vilken betydelse kan en insamlingspolicy ha vid svenska museer? 
Jag har redan varit inne på dem tidigare men en sammanfattande diskussion är på 

sin plats. Före 2000-01 kan man enligt mitt förmenande peka på följande: insamlingen 
har till mångt och mycket styrts av tillfälligheternas spel, den enskilde insamlaren på 
museet och museets ekonomi. Om någon hänsyn tagits till alternativa 
insamlingsområden utom föremål är osäkert, det har i varje fall inte satt några tydliga 
spår i föremålsinsamlingen.  

Till 2000-01 har något hänt, i högre grad i Örebro än i Östergötland. Insamlingen 
har blivit mera styrd och systematisk. Detta visar på en medvetenhet och förståelse hos 
de insamlingsansvariga vid museerna. De två institutionerna, och då i synnerhet 
Örebro läns museum, är de som mer aktivt själva styr vad som samlats in under 
undersökningsåren 2000-01. Utvecklingen har härvidlag gått längre i Örebro än i 
Östergötland. För de senare kan man peka på avsaknaden av en insamlingspolicy för 
de kulturhistoriska föremålen som en orsaksfaktor därvidlag. Enligt modellen jag lade 
fram uppvisade Örebro en systematisk insamling på alla sex punkter åren 2000-01. 
Men, och det är viktigt att tillägga, modellen är ett teoretiskt instrument för mätandet 
av systematik och osystematik i insamlingen, men den är inget exakt verktyg. 
Insamling i teori och i praktik är skilda saker, men de måste gå hand i hand; annars får 
man en insamling som potentiellt kan styras av enskilda personers intressen, och så får 
det inte vara, menar jag. Museet ska vara människornas tjänare inte tvärtom. En väl 
fungerande insamlingspolicy kan hjälpa till att rikta in och styra insamlingen (som 
t.ex. skett i Örebro till viss del) så att den blir oberoende av den enskilde personen. 
Dessutom är den ett flexibelt instrument som omformas och skrivs om när 
samhällsutvecklingen så kräver det. Men om den nu är så bra, varför går det så trögt 
att få museer att anta en? Jag tänkte här peka på några orsaker samt några kriterier som 
måste gälla för att insamlingspolicy ska kunna fungera i praktiken. 

I ICOM:s yrkesetiska regler står följande att läsa under § 3.1: ”Varje museum bör 
anta och offentliggöra riktlinjer för insamlingsverksamheten. Riktlinjerna bör ses över 
regelbundet eller åtminstone vart femte år”118 

                                                 
118 ICOM – yrkesetiska regler § 3.1 (Internetversion på www.sweden.icom.org/icom_yrkesetiskaregler.html) 
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Så bör det vara, men det är det inte. Enligt en undersökning från 1993 saknade 75 
% av de svenska länsmuseerna skriftliga policy för insamlingen.119 I slutet av 2003 var 
motsvarande siffra drygt 56 % av de museer som svarade.120 Här ligger Sverige efter. 
Redan 1984 angav ”The Accreditation Commission of the American Association of 
Museums” att den ansåg en skriven plan för insamlingen ett måste för att ett museum 
skulle bli ackrediterat.121 Man kan, enligt mitt förmenande, visa på flera orsaker till 
varför svenska museer i så stor utsträckning tvekat om att författa och anta en skriven 
insamlingspolicy: 

1. Ökad arbetsbörda hos enskilda museianställda pga. nerdragningar i 
personalens styrka. Färre ska göra mer. ”Man hinner knappt med det dagliga 
arbetet.”122 

2. Minskade ekonomiska resurser. Museet kan inte avsätta pengar till att författa 
en policy eftersom den övriga verksamheten slukar de ekonomiska medlen 
man har. 

3. Insamlingens låga prioritet. Det som i första hand premieras i museisverige 
har varit utställningar, inte föremåls- och insamlingsfrågor.123 

4. Bristfällig medvetenhet om insamlingspolicyns fördelar. Tankar om att 
insamlingen fungerar bra utan en skriven policy är utbredd.124 

5. Dåligt samarbete med utomstående. Inte bara med universitet och högskolor 
utan även samhället i stort. ”Det här sköter vi själva.”  

Insamlingen vid museet har varit (och är fortfarande?) en inommuseal 
verksamhetsgren.125 
6. Huvudmännens flathet. De som givit de ekonomiska medlen har inte ställt krav 

på området, och/eller inte förstått dess betydelse för museiarbetet. 

                                                 
119 Från en undersökning gjord av museologen Helen Lindström, citerad i Holstein, Lars: Samla och gallra, i 
Samtid & museer september 1998, s. 17. 
120 Glenning, Clas: Länsmuseerna och insamlingspolicy (opublicerad stencil) 2003. 24 läns- och regionmuseer 
utfrågades om de hade en skriftlig policy för insamlingen. Av de 16 som svarade hade sju en policy medan nio 
angav att de inte hade någon. 
121 Malaro, Marie C.: A legal primer on managing museum collections (2nd ed.), not s. 47. 
122 Detta är en problematik all museipersonal är familjär med. Ett exempel kan här visas: på Stockholms 
stadsmuseum fanns det för ett antal år sedan 6 personer som skulle sköta den löpande verksamheten på 
konstavdelningen. Idag är man nere i 1 person, trots att arbetsmängden knappast minskat. 
123 Se t.ex. Bursell, Barbro: Carry on collecting?..., s. 6. “Det är inte bara här i Sverige som 
insamlingsverksamheten vid museerna under senare år hamnat i skymundan när man diskuterar aktuella 
museifrågor”. 
124 Se t.ex. Kjerström Sörlin, s. 15: ”Kulturen [i Lund] har ingen nedskriven insamlingspolicy, vilket inte innebär 
att vi saknar policy. Den finns inarbetad hos de insamlingsansvariga antikvarierna…” Det vill säga, något behov 
av en skriven policy som sådan finns inte, menar Kjerström Sörlin. 
125 Se t.ex. Sopor i soppan, Samdokbulletinen december 1987, s. 7. ”Det är tyvärr så att de museispecifika 
frågorna bara behärskas av museimän. I den mån de alls är hanterliga, skall de hanteras av museimän”. Med en 
sådan grundsyn är samarbete med utomstående institutioner svårt, för att inte säga omöjligt, menar jag. 
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Vidare finns det några kriterier som jag anser bör gälla för att en insamlingspolicy, 
när den väl är tagen, ska kunna fungera i praktiken, eller som i varje fall underlättar… 

• En gemensam museologisk utbildningsmässig bakgrund hos anställda. 
Detta är i förlängningen det bästa, men egentligen inget absolut krav i 
nuläget. Många anställda vid museer har gedigen kunskap om föremål 
men har ibland svårt att se museet utifrån. En gemensam museologisk 
bakgrund kan ”rätta” till det. 

• Det personliga ansvaret. Museet är inte den enskilde anställdes ”own 
back yard” och får inte uppfattas som det. Man är museianställd för att 
utföra ett samhällsuppdrag. Det är en insamlingspolicy som ska styra 
insamlingen, inte den enskilde. Men samtidigt måste man förstå att 
policyn inte är något gudagivet som fråntar den enskilde 
museimänniskan från ansvar. 

• Erforderliga ekonomiska, personella och spatiala medel. Utan det kan 
en insamlingspolicy i grunden inte fungera adekvat. 

• Krav på uppföljning inskrivet i policyn. Vid regelbundna tillfällen 
måste man gå igenom insamlingsarbetet och se vad som fungerat och 
vad som inte fungerat och varför det varit så.  

• Regelbunden förändring och översyn av policyn. Detta är ett måste. 
Policyn är inte skriven en gång för alla. Den måste revideras och ses 
över lite då och då, beroende på omständigheterna. 

• Avsteg från policy endast i undantagsfall. Om policyn ska fungera 
måste den efterlevas. Men det går inte att i detalj förutsäga exakt vilka 
föremål man ska ta in. Det kan alltid hända saker utöver museets 
kontroll, företeelser som behöver dokumenteras. Men det är då viktigt 
att klart och tydligt visa varför avsteg skett. 

• Sammantaget måste en grundläggande förståelse av det aktuella 
museets uppdrag, syfte och roll visavi samhället, kulturarvet och 
historien finnas. 

Uppsatsens värde för forskningen menar jag ligger i att den pekar ut fördelarna 
med en insamlingspolicy, mer explicit än vad som gjorts tidigare, med en empirisk 
studie att backa upp det påståendet med. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om insamling vid två svenska museer (Örebro läns museum 

och Östergötlands länsmuseum) under perioderna 1960-61, 1987-88 och 2000-01. 

Med utgångspunkt i Susan Pearce’s teorier angående samlandet har jag studerat vad de 

två museerna accederade under de nämnda åren. Syften var att visa vad som kan hända 

när en insamlingspolicy saknas som styrande för insamlingsverksamheten vid museer; 

samt att se vilka mekanismer som styrt insamlingen överhuvudtaget. Mina 

frågeställningar var följande:  

• Vilka mekanismer påverkar vad som samlats in vid svenska museer?  
• Hur har dessa mekanismer förändrats över tid? 
• Vilken betydelse kan en insamlingspolicy ha vid svenska museer? 

 Mekanismerna som styrt insamlandet har skiftat över tid, speciellt vad den 
sistnämnda perioden anbelangar och då i synnerhet för Örebro läns museum. Före 
2000-01 kan man säga att tillfälligheternas spel, den enskilde ansvarige insamlaren 
och ekonomin styrt insamlingen. Åren 2000-01 har en förändring inträtt, i störst 
utsträckning, som nämnts, för Örebro län. Insamlingen har där blivit mycket mera 
systematisk och strukturerad än den varit förr. Åren 2000-01 är det museet självt som 
utifrån sina förutsättningar och idéer mer aktivt styr vad som samlas in. För 
Östergötlands länsmuseum finns en eftersläpning även om utvecklingen även där går 
åt rätt håll.  

En insamlingspolicy kan vara mycket betydelsefull för ett museums 
insamlingsverksamhet. Jag pekar i uppsatsen på fem punkter i synnerhet:  

• Policyn är oberoende av person 
• Policyn sätter gränser för insamlingen 
• Policyn sparar tid och pengar 
• Policyn kan vara ”samvetsräddare” 
• Policyn visar klart och tydligt för omvärlden vad museet samlar på och 

varför.  
Detta leder till att insamlingen stramas upp, regleras och får en bättre struktur.  
Jag påpekar i uppsatsen också på flera orsaker till att museisverige varit så ovilliga 

att anamma insamlingspolicyn. Här kan nämnas ekonomiska orsaker samt inommuseal 
misstänksamhet mot insamlingspolicyn som sådan och dålig beredvillighet att 
samarbeta med utomstående institutioner på insamlingsområdet. 
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