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1 Inledning 

Det var under min praktikperiod, hösten 2005, vid Uppsala universitets 
konstsamlingar som jag först kom att fundera på att skriva just om 
universitetsmuseer. I och med praktiken fick jag möjlighet att se de skatter som 
faktiskt finns i samlingarna. Jag kom även att bli inspirerad av detta efter ett 
möte med Inger Rathsman och Lars Burman, som är medlemmar i Museirådet, 
där vi diskuterade kring ämnet universitetsmuseer. Då jag själv tidigare läst 
ämnen som konstvetenskap och egyptologi vid Uppsala universitet har jag 
även sedan tidigare tänkt på hur lite samlingarna har använts i undervisningen. 

Jag gick in i detta arbete med en någorlunda uppfattning om att samarbetet 
universitet och universitetsmuseum emellan är något som måste förbättras. 
Universitetets samlingar är en resurs som är av både undervisnings- och 
forskningsintresse. Ett sådant samarbete har visat sig vara önskvärt från båda 
sidor och finns även i en viss mån. Ett utökat samarbete mellan universitet och 
universitetsmuseum har dock uttryckts vara eftersträvansvärt från båda håll 
men begränsas av faktorer som ekonomi, tillgänglighet och museets dubbla 
ansvar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Min främsta avsikt med denna uppsats är att visa på de möjligheter och 
resurser som finns på ett museum till den forskning och undervisning som 
bedrivs på universitetet. I Sverige har universiteten i till exempel Uppsala, 
Stockholm och Luleå avsevärda samlingar hållna av, till universiteten, knutna 
museer. Dessa samlingar har många gånger vuxit fram direkt utifrån det behov 
som finns i undervisnings- och forskningssynpunkt på universitetet och bildar 
därför utmärkta hjälpmedel till både direkt anknutna och angränsande ämnen 
och institutioner. Jag vill i denna uppsats visa att ett gediget samarbete 
universitetsmuseum och universitetsinstitution emellan är fruktbart för båda 
parter. Det är från utbildningssynpunkt en pedagogisk poäng att använda sig av 
föremål i undervisningen för att effektivisera inlärningen i de ämnen vars 
information i grund och botten hämtas från primära källmaterial som till 
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exempel föremål, konstverk och andra exemplar. Att studera och diskutera 
kring de faktiska föremålen ger en förståelse som inte kan uppnås endast 
genom att ta in information från till exempel föreläsningar och annan litteratur. 
Från universitetsmuseets sida är ett samarbete med universitetet och 
användandet av samlingarna till undervisning och forskning en av de 
berättigande faktorerna till att universitetet har föremålssamlingar. Forskning 
på objekten innebär även att de kan erhålla ny och relevant information om 
deras samlingar som i vissa fall kan vara otillräckligt dokumenterat och 
bristfälliga på information. Museet implementerar då samlingarnas till stora del 
ursprungliga syfte. 

Vad jag vill undersöka i denna uppsats är hur ett samarbete 
universitetsmuseum och universitetsinstitution emellan ser ut idag. Vad som 
saknas men också vad som redan erbjuds för det ultimata samarbetet samt de 
möjligheter och restriktioner som uppmuntrar respektive hindrar ett sådant 
samarbete. 

1.2 Källmaterial, metod och avgränsningar 
I denna uppsats kommer jag att se på universitetsmuseer i allmänhet men 
huvudsakligen ha en fokus på Uppsala universitet och på ett av de tillhörande 
universitetsmuseerna, nämligen det vetenskapliga universitetsmuseet, Museum 
Gustavianum. Även här gör jag ett urval då jag huvudsakligen koncentrerar 
mig på de specialsamlingar som tillhör museet och som har en anknytning till 
institutioner på universitetet. I uppsatsen kommer jag därför att behandla 
Victoriamuseet för egyptiska fornsaker, Antiksamlingen och Museet för 
nordiska fornsaker som har en direkt koppling till Egyptologi, Antikens kultur 
och samhällsliv respektive Arkeologi. Aktuellt blir även Uppsala universitets 
Konstsamlingar och Myntkabinett som organisationsmässigt ligger under 
Museum Gustavianum. Dessa anses dock inte ha någon direkt 
institutionsanknytning men har ändå en stor betydelse för bland annat 
konstvetenskap, arkeologi, antikens kultur och samhällsliv bara för att nämna 
några. Självklart kan andra kopplingar göras men då jag inte funnit några 
tidigare undersökningar om detta har jag valt att främst rikta mig mot de 
samlingar och institutioner som jag känner har en mer självklar möjlighet till 
ett givande samarbete. Då uppsatsen behandlar samarbetet mellan universitet 
och universitetsmuseum koncentrerar jag mig därför på det formella lärandet 
som uppstår i en akademisk undervisning och forskning och tar alltså inte upp 
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utbildning och forskning av den egna personalen på museet och inte heller i 
den mån det går, museets utåtriktade verksamhet. 

Institutionerna som jag har valt att koncentrera mig på är den 
Konstvetenskapliga Institutionen samt Institutionen för arkeologi och antik 
historia. För att se hur samarbetet mellan de utvalda institutionerna och 
samlingarna ser ut idag har intervjuer med utvalda representanter varit både 
nödvändiga och viktiga i arbetet. Som representant för Victoriamuseet, 
Antiksamlingen och Museet för nordiska fornsaker har jag intervjuat Ing-Marie 
Munktell, museichef för Museum Gustavianum. Till konstsamlingarna har den 
ansvarige antikvarien, Johan Cederlund, stått som representant och antikvarien 
Harald Nilsson representerade Myntkabinettet. Inom Institutionen för 
Arkeologi och Antik historia intervjuade jag Lana Troy, professor i Egyptologi 
och professor Gullög Nordquist för arkeologi och antikens kultur och 
samhällsliv. Som representant för Konstvetenskapliga Institutionen intervjuade 
jag professor Jan von Bonsdorff.  

Vid intervjuerna utgick jag från de frågor som jag tidigare skickat till 
ovanstående men som dock formulerades olika till dem som berättade utifrån 
museets perspektiv och de som representerade en institutions eller ett ämnes 
perspektiv. Till representanterna från museet blev frågor dels om hur det 
faktiskt ser ut idag dels om samlingarnas tillgänglighet och de möjligheter som 
de ger institutionen att använda samlingarna till undervisning och forskning 
aktuella. Från institutionens perspektiv var frågor förutom hur det faktiskt ser 
ut också viktigt att ta upp vad de tycker har för användning och möjligheter av 
samlingarna som det ser ut idag, men även vad de känner skulle behöva 
förändras för att det skulle bli som mest fördelsaktigt för dem.  

Mycket av det material som jag använt mig av, förutom de intervjuer jag 
genomfört, har tagit upp universitetsmuseet från ett internationellt perspektiv 
och jag har funnit väldigt lite svensk litteratur kring ämnet universitetsmuseer. 
Ämnet kring samarbetet mellan universiteten och deras museer kan sägas vara 
relativt aktuellt då detta var ett av diskussionsämnena under UMAC- 
konferensen, Awareness and Action – University museums Today, som pågick 
mellan den 25-30 september i Uppsala och den 1 oktober i Helsinki. I denna 
diskuterade representanter från universitetsmuseer världen över om just det 
faktum om att fokusen allt mer har betonats på den allmänna publiken och allt 
mindre är en del av universitetets forskning och undervisning. Att det är viktigt 
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att visa universitetsledningen på hur viktig det vetenskapliga och kulturella 
kulturarvet är för framtida generationer.1

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
I uppsatsen utgår jag från att föremål har en möjlighet att användas i 
pedagogiskt syfte. Att de med fördel kan användas som ett komplement till 
undervisningen då de ger en förståelse och upplevelse som bidrar till ett mer 
effektivt lärande. I uppsatsen lutar jag mig därför på den konstruktivistiska 
inlärningsmetoden samt även collaborative learning som är en kombination av 
behaviorism och konstruktivism.2  

1.3.1 Den konstruktivistiska inlärningsmetoden 
Den konstruktivistiska inlärningsmetoden fokuserar på studenten i 
inlärningsprocessen. Det är studenten som konstruerar kunskapen. Genom ett 
problembaserat lärande (PBL) och med ”hands-on” metoder kan studenten på 
ett aktivt sätt undersöka ett ämne eller problem och därigenom själva skapa 
kunskap. 

Problembaserat lärande introducerades i Sverige 1986 och har sedan dess 
kommit att användas mer och mer i utbildningar.3 PBL utgår från det faktum 
att ett lärande i naturliga situationer uppstår vid lösandet av en särskild 
frågeställning eller ett problem. Med PBL appliceras detta även i ett 
utbildningssammanhang med att studenterna får ett verklighetsanknutet 
problem att arbeta utifrån och sedan på egen hand komma fram till en lösning.4 
Att arbeta utifrån en ”hands-on” metod, att genom egna experiment nå 
förståelse, ingår även i den konstruktivistiska inlärningsmetoden. Till dessa 
skulle användandet av föremål för att lösa ett problem eller vid egna 
experiment vara ett alternativ. 

1.3.2 Collaborative learning 
”Collaborative learning” är beteckningen av en kombination av 
konstruktivismens och behaviorismens inlärningsmetoder.5 Denna metod 

                                                 
1 Munktell, Ing-Marie, 2005, Awareness and Action – University Museums Today, http://www-
conference.slu.se/umac2005/ 
2 Keene, Suzanne, 2005, Fragments of the world. Uses of Museum Collections, s. 67. 
3 Dahlgren, Lars Owe, 1998, Problembaserat lärande – Idé, praktik och effekter, Linköpings Universitet, 
http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/282.pdf, s. 2.  
4 Ibid. s. 4. 
5 Keene, 2005, s. 67. 
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betonar vikten av att kombinationen av föreläsningar och förvald litteratur, 
som tilldelar studenten relevant information6, tillsammans med anknutna 
praktiska övningar är det bästa inlärningssättet.7 I denna uppsats tar jag upp 
utnyttjandet av föremål i undervisningen som ett sätt att uppnå detta. Att 
använda föremål i undervisning, att studera och diskutera kring dessa, med 
utgång från föreläsningen och det som studeras i respektive ämne för tillfället 
kan ge studenten de fördelar som återges vid dessa inlärningsmetoder.  

                                                 
6 En fokus på föreläsningar och litteratur som en envägskommunikation där studenten ”matas” in med ny 
information är typiskt för den behavioristiska inlärningsmetoden.   
7 Keene, 2005, s. 67. 
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2 Universitetsmuseer - bakgrund  

Definitionen av ett museum är enligt ICOM, The International Council of 
Museums, “is a non-profit making, permanent institution in the service of 
society and of its development, and open to the public, which acquires, 
conserves, researches, communicates and exhibits, for purposes of study, 
education and enjoyment, material evidence of people and their environment.”8 
Tidigare försök har gjort på att försöka identifiera de utmärkande drag som 
skiljer ett universitetsmuseum från andra typer av museer men en definition av 
vad som är specifikt för ett universitetsmuseum har dock varit svårt att 
åstadkomma. Skillnaden kan istället göra sig mer tydlig mellan de universitet 
som har museer och de som inte har det istället för vad ett universitetsmuseum 
är per se.9 De är betydelsefulla som en akademisk resurs, såväl som en allmän 
institution, genom att med sina samlingar och kunskap bidraga till den 
forskning och undervisning som bedrives på universitetet men även för 
forskare ur både nationell och internationell synpunkt.10  

Utmärkande är dess nära eller i alla fall dess möjliga relation med 
undervisning och forskning på universitetet. I en utredning från Statens 
offentliga utredningar, 1973, anges det att vid universitetsmuseerna i Uppsala 
och Lund har som främsta uppgift att vara ett ”serviceinstitut för den forskning 
och akademiska undervisning”11 som bedrivs i universitetets, till museets 
samlingar, närliggande ämnen och dessutom ”har i sina instruktioner starkt 
begränsade uppgifter i fråga om publik verksamhet”12 När denna utredning 
gjordes låg ansvaret av universitetets samlingar på en institutionsnivå och inte 
på ett museums. De ansvariga institutionerna stod för såväl bevaring av 
föremål som förvaringen av dessa. Det saknades då särskild personal för att 

                                                 
 
8 ICOM Statues, 2. Definitions, http://icom.museum/statues.html#2 
9 University Museums in the United Kingdom. A National Resource for the 21st Century, 2004, 
http//www.umg.org.uk/media/Text.pdf , s. 7. 
10 Ibid. 
11 Museerna. Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 1973:5, s. 192. 
12 Ibid. 
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övervaka och vårda samlingarna och de blev dessutom svårtillgängliga för 
allmänheten.13 Det bakomliggande huvudmotivet till bildandet av 
universitetsmuseer är att hålla samlingar som uppkommit från behovet av 
åskådnings- och referensmaterial till undervisningen och forskningen på 
universitetet.14 Det kan även gälla hållandet av föremål av annan art än 
undervisningssamlingar.  Det kan även finnas ett behov att på ett säkert sätt 
förvara andra ceremoniella, prydande och andra föremål viktiga för att visa på 
universitetets historia. I vissa fall har ett universitetsmuseum bildats av att 
universitetet tagit emot en utomstående donation som sedan utökats genom 
fortsättande gåvor, lån eller testamentariska donationer.15 Många av dem som 
donerade samlingar hade någon särskild anknytning till universitetet, kanske 
som en gammal student eller professor, men de kan också komma från 
personer utan någon särskild anknytning utan som kanske endast söker en plats 
att säkert bevara sina samlingar inför framtiden.16 Andra kunde donerade sina 
samlingar för att visa sin vördnad och lojalitet till universitetet. Detta gäller för 
det allra första universitetsmuseet, The Ashmolean vid Oxford University, som 
formades från innehållet av donationen bestående av ett kuriosakabinett 1686.17 
Den första donatorn, Elias Ashmole, påpekade även detta vid sin donation till 
Oxford universitet. ”It has of a long time been my desire to give some 
testimony of my duty and filial respect to my honoured mother the University 
of Oxford.”18

2.1 Uppsala universitet och Museum Gustavianum 
Inom Uppsala universitet finns det tre museer med egna styrelser, dessa är 
Linneminnena, Evolutionsmuseet och Museum Gustavianum. Universitetets 
samlingar kan delas upp i fyra kategorier; ”Traditionsbyggnader” som används 
i universitetets dagliga verksamhet men ändå utgör vittnesbörd om en gången 
tid och dess ideal, till exempel Universitetshuset och Gustavianum, 
”Specialmuseer med direkt institutionsanknytning” som har en direkt koppling 
till en universitetsinstitutions undervisning och forskning, till exempel Museet 
för nordiska fornsaker och Victoriamuseet för egyptiska fornsaker, 

                                                 
13 Museerna. Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 1973, s. 198-199. 
14 King, Lyndel och Marstine, Janet, “The University Museum and Gallery: A site for Institutional 
critique and a focus of the curriculum”, 2006, s. 267. 
15 Kelly, Melanie, Managing University Museums, 2001, s. 9-10. 
16 Kell, Patricia, “The Ashmolean museum: a case study of eighteenth- century collecting”, 1999, s. 37. 
17 King och Marstine, 2006, s. 276, Kell, 1999, s. 38. 
18 Kell, 1999, s. 41. 
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”Specialmuseer utan direkt institutionsanknytning”, till exempel 
Konstsamlingarna och Myntkabinettet, och även andra 
”institutionssamlingar”.19  I 1999 års museiutredning, eller Mut99, föreslår 
följande mål och uppgifter för Uppsala universitets museer.  

• Utgöra underlag för och medverka i forskning och utbildning; 

• medverka till studenters, universitetsanställda och allmänhetens förståelse av 
kunskapsutvecklingens olika faser under gången tid och därigenom också 
förståelsen av samspelet mellan dåtid, nutid och framtid för att bl.a. skapa den 
distans till den dagsaktuella utvecklingen som fordras för att med kritisk blick 
kunna sätta in denna i ett vidare perspektiv; 

• bidra till att behålla och stimulera barns och ungdomars nyfikenhet och 
vetgirighet samt främja rekrytering av studenter och personal; 

• utgöra underlag för tillfälliga och permanenta utställningar samt andra aktiviteter 
av utåtriktad karaktär; 

• bevara och vårda föremål av betydelse för ovan angivna verksamheter samt 

• genom förnyelse av samlingarna bidra till utvecklingen av nuvarande samlingars 
kvalitet som dokumentation och belysning av dagens universitet för kommande 
generationer.20 

Enligt Mut99 behöver museernas verksamhet göra sig synliga för att dessa mål 
ska kunna förverkligas.21 Mycket ligger då i processen att tillgängliggöra 
samlingarna för allmänheten. Många av de samlingar som finns vid Uppsala 
universitet har en lång historia. De är resultatet av bland annat enskilda 
professorers intresse och internationella kontakter. Samlingarna var ett led i 
universitetets undervisning och forskning och ingick i ett tidigt stadium en 
grund för hypoteser och olika slutsatser om historiens förlopp. Insamlandet av 
föremål blev därför en nödvändighet för att skapa ett framstående universitet.22 
Förutom att fungera som ett underlag för forskning och undervisning var 
samlingarna betydelsefulla även för universitetet med den tidens omgivning, 
att för allmänheten belysa om natur och historia.23  Efter tankar om ett 

                                                 
19 Bryggan över sekler. Museers och föremålssamlingars uppgifter, organisation och finansiering vid 
Uppsala universitet, 1999, s. 28. 
20 Ibid. s. 4-5. 
21 Ibid. s. 5. 
22 Ibid. s. 13. 
23 Ibid. 
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vetenskapshistoriskt museum som kommit till liv i och med Torgny Nevéus 
rapport ”Tradition och vision”, 1990, kom Museum Gustavianum att invigas 
1997.24 Museet inrättades dock i slutet av 1996 och omfattade Antiksamlingen, 
Museet för nordiska fornsaker, Nubiensamlingen, Universitetsmuseet, 
Victoriamuseet och föremålsarkivet i Husbyborg.25  

2.1.1 Museets arkeologiska och antikhistoriska samlingar 
Museum Gustavianum består till en del av ett universitetshistoriskt museum 
inklusive Anatomiska teatern, och dels av de samlingar knutna med de tidigare 
institutionerna för arkeologi, antikens kultur och historia samt egyptologi, nu 
Institutionen för arkeologi och antik historia.26 Dessa samlingar är alltså 
Museet for nordiska fornsaker, Antiksamlingen med Asine- och 
Sindasamlingarna samt Nubiensamlingen och Victoriamuseet för egyptiska 
fornsaker. 

2.1.1.1 Museet för nordiska fornsaker 
Denna samling har sitt ursprung i en donation av professor Johan Henrik 
Schröder, 1823. Donationen bestod av 79 föremål och fick efter att ha förvarats 
i Myntkabinettet en egen lokal 1870. Efter att samlingen blev större och flyttat 
ännu en gång kom Museet för nordiska fornsaker, 1921, slutligen att hamna i 
Gustavianums lokaler med då en samling på 6000 föremål.27 Många av 
tillskotten till samlingen har kommit från institutionens egna utgrävningar och 
även en del donationer. 1997 öppnade utställningen ”Svensk forntid och 
medeltid” som visar på gårdens och husets utveckling från 4000 f.Kr. till 1200 
e.Kr.28

2.1.1.2 Antiksamlingen 
Antiksamlingen omnämns för första gången, 1912, i universitetets 
årsberättelse. Den dåvarande samlingen hade införskaffats av Sam Wide, den 
förste professorn i Klassisk fornkunskap och antikens historia, hos vem 
samlingen även bevarades.29 Samlingens syfte var att fungera som 
studiematerial för studenterna vid universitetet. En stor del av de donationer 
som slutligen blev den nuvarande Antiksamlingen skänktes av lärare och 

                                                 
24 Bryggan över sekler, 1999,  s. 28, 30. 
25 Ibid. s. 35. 
26 Ibid. s. 21. 
27 Ibid. s. 21. 
28 Ibid. s. 22. 
29 Ibid. s. 22, Nordquist, Gullög, “The History of the Collection”, 1978, s. 11. 
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studenter på universitetet som under sina resor samlat på sig föremål från olika 
utgrävningar.30 Antiksamlingen består idag till sitt innehåll bland annat av 
olika skärvor, vaser, terrakottafigurer, bronsföremål, mynt och skulpturer som 
till 70 % är grekiskt material, 12 % är från Cypern, och 8 % av romerskt 
material.31  Samlingen fick en permanent lokal vid Gustavianum 1920, som i 
början på 50-talet inrymde tre rum på Gustavianums vind där den utgjorde ett 
antikmuseum. Den kom att öppnades 1955 vid namn Antiksamlingen.32 
Utställningen var utformad efter modern utställningsteknik med ett utbildande 
syfte.33 Idag visas en del av samlingen i utställningen Medelhavet och Nildalen 
på Museum Gustavianum. 

2.1.1.3 Victoriamuseet 
Victoriamuseet för Egyptiska fornsaker består till viss del av föremål som kom 
till universitetets ägo redan under 1600-talet. När den första inventeringen 
gjordes 1882 omfattade samlingen 33 föremål. 1883-1889 donerade lektorn i 
egyptologi, Dr. Karl Piehl, sammanlagt 1300 egyptiska föremål som var ett 
resultat av hans resor i Egypten.34 Samlingen kom sedan, 1889, att utgöra 
grunden för en ny institution vid Uppsala universitet där Karl Piehl blev den 
första professorn.35 Efter detta följde inköp av andra föremål av institutionen 
och även några donationer, bland annat från samlingens namne kronprinsessan 
Victoria som 1892-95 och även vid sin död 1930 donerade egyptiska föremål 
från utgrävningar som hon låtit utföra under sin vistelse i Egypten.36 Under 
1960-talet kom Torgny Säve-Söderberg att montera ned den tidigare 
utställningen av dessa föremål och sedan, 1970, montera upp den nya 
utställningen som var anpassad att fungera som ett pedagogiskt komplement 
till undervisningen vid Institutionen för Egyptologi som hade sina lokaler i 
anknytning till samlingen.37 Delar av samlingen ingår nu i Gustavianums 
utställning Medelhavet och Nildalen. 

                                                 
30 Nordquist, 1978, s. 26. 
31 Nordquist, 1978, s. 27. 
32 Ibid. s. 12. 
33 Ibid. s. 12-13. 
34 Bryggan över sekler, 1999, s. 23. 
35 Ibid.  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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2.1.2 Konstsamlingarna 
Uppsala Universitets konstsamlingar går tillbaka till donationen av Magnus 
Gabriel de la Gardie, från 1668, som bestod av en svit regentporträtt.38 Denna 
samling kompletterades ytterligare med ett antal porträtt, genom såväl inköp 
som donationer, på kungafamiljens medlemmar men även på anställda inom 
universitetet och på vetenskapsmän.39 Konstsamlingen har varit betydelsefull 
inom universitetet för övningar såsom teckningskonst, vilket också ökade 
behovet av en mer fyllig konstsamling. Grafiska reproduktioner och 
kopparstick tillsammans med ett antal gipsavgjutningar av antika skulpturer 
från Grekland och Rom kom även att fungera som studier vid elevernas 
ritövningar.40 Redan i början av 1800-talet fanns det en tydlig önskan om att 
bygga ett konstmuseum där eleverna kunde lära sig urskilja olika 
karakteristiska i de olika konststilarna utan att behöva använda sig av tryckta 
reproduktioner.41 Detta gör sig även tydlig i och med Karl Hård af Segerstads 
donation där han betonade vikten av att kombinera konststudierna med att 
fysiskt se konstverken varpå han donerade sin samling som en början av 
grunden till ett konstmuseum.42  

Bland de senare donationerna som gjorts till Uppsala universitet 
innefattar bland annat Adolf Ludvig Stjernelds donation 1835, Karl Hård af 
Segerstadts donation 1840, Johan Henrik Schröders donation 1851, Claes 
Livijns donation 1938, och den senaste från 1978 bestående av Bruno Liljefors 
skisser och målningar i familjen Liljefors ägo.43 Universitetets egna förvärv 
och de donationer som gjorts har inneburit att Uppsala universitetets 
konstsamlingar idag är en av de största med äldre måleri och skulptur i 
Sverige.44 Förutom konstverk och skulpturer består samlingen även av ett antal 
tryck, skisser, vävda tapeter, orientaliska mattor och antika möbler och andra 
konstföremål. Samlingen kan idag beräknas till ungefär 4 000 föremål.45 På 
1700-talet överlämnades ansvaret för samlingarna, som tidigare legat på 
universitetsbibliotekarien, till akademiens ritmästare. En stor del av det äldre 
måleriet i den så kallade studiesamlingen har sedan 1930-talet funnits hos den 
dåvarande Konsthistoriska Institutionen som också kom att flytta till Uppsala 

                                                 
38 Ibid. s. 19. 
39 Bryggan över sekler, 1999, s. 19. 
40 Ibid. 
41 Heinemann, Thomas, Uppsala University Art Collections. Painting and sculpture, 2001, s. 20. 
42 Ibid. s. 21. 
43  Bryggan över sekler, 1999, s. 19. 
44 Ibid. 
45 Heinemann, 2001, s. 9. 
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slotts södra flygel vid 1994 där även Konstmuseet har sina lokaler.46 Ansvaret 
för konstsamlingarna har sedan 1918 när konsthistoria inrättades som ett ämne 
inom universitetet, legat på den dåvarande professorn. 1967 inrättades dock en 
tjänst som konstintendent vid Institutionen för konsthistoria. Uppgifterna inom 
tjänsten var att: 

• Se till att alla konstföremål finns förtecknade i inventarium, införa nyförvärv 
samt anteckna förändringar i beståndet såsom utlåningar, förflyttningar, 
restaureringar; 

• att efter prefektens bestämmande förvalta anslagna medel; 

• att kontrollera att konstföremålen finns på plats och är i gott skick; 

• att själv företa mindre vårdåtgärder och föranstalta om nödvändiga större 
ingrepp; 

• att låta fotografera alla i konstsamlingarna ingående föremål samt svara förr att 
samlingen katalogiseras; 

• att när tiden medger anordna utställningar av delar av samlingen, främst som ett 
led i den konstvetenskapliga undervisningen om museikunskap; 

• att tillse att i förväg anmälda besökare lämnas tillträde till samlingarna; 

• att biträda vid utredning av frågor rörande de äldre universitetsbyggnadernas 
vård och inredning samt att i övrigt biträda prefekten och att utföra de sysslor 
rektorsämbetet kan komma att bestämma. 47 

1987 gjordes en omorganisation där ansvaret flyttades från prefekten vid 
Institutionen för konstvetenskap till en universitetsantikvarie. Till 
universitetsantikvarien ansvar låg nu även ”säkerhetsfrågorna för samlingarna, 
inköp av ny konst för att kunna utöka depositionen vid institutioner, 
förvaltning m.fl. platser inom universitetet, söka hålla samlingar och 
universitetsmiljöer tillgängliga för besökare samt att biträda forskare och 
museer med bildanskaffning och serviceforskning rörande i samlingarna 
ingående verk”.48   

                                                 
46 Bryggan över sekler, 1999, s. 20. 
47 Bryggan över sekler, 1999, s. 39. 
48 Ibid. 
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 I ett samarbete sedan 1995 delar Konstmuseet och universitetet på 
exponeringen av denna samling som utgör en permanent utställning i Johan 
III:s galleri, Hårlemangalleriet och Adolf Fredriks gemak.49

 

2.1.3 Myntkabinettet 
Universitetets samlingar av mynt och medaljer har sedan 1887 funnits i det 
nuvarande universitetetshuset. 1992 kom säkerheten i lokalerna att anmärkas 
på, vilket senare ledde till en ombyggnad med installation av ett klimatstyrt 
valv och förstärkning av såväl yttre som inre säkerhet.50 Samlingen består dels 
av de mynt och medaljer som kommit i universitetets ägo genom inköpet av det 
Augsburgska konstskåpet, dels även andra inköp och ett antal donationer av 
såväl numismatiskt material som olika myntskåp. Idag kan samlingen beräknas 
till cirka 35 000 föremål.51  

Samlingarna har tidigare använts till undervisning och forskning men 
de tyska, anglosaxiska och islamska mynten från vikingatiden är av 
internationellt intresse för forskning även idag.52 Förutom de romerska, 
grekiska, vikingatida tyska, anglosaxiska och islamska mynten består 
samlingen även av olika specialsamlingar, såsom den Wallerska samlingen av 
medaljer av medicinsk och teknikhistorisk inriktning, N. U. Fornander 
samlingen av musikmedaljer, Riksbankens deposition av sedlar och provtryck, 
Nobelmedaljer, och även samlingar med anknytning till universitets historia.53 
Uppsala universitets myntkabinett kan för närvarande sägas ha landets 
förnämsta numismatiska samling utanför Kungliga Myntkabinettet i 
Stockholm.54 Harald Nilsson beskriver sin uppgift som antikvarie för 
Myntkabinettet ”att tala för samlingen så att kunskapen inte försvinner, att 
vårda materialet, hålla det tillgängligt, erbjuda ett bibliotek med 
referenslitteratur, ge en första handledning i ämnet och sprida kännedom om att 
samlingen finns och kan vara ett underlag för uppsatser och forskning samt att 
verka för att materialet kan ses i utställningar”.55

                                                 
49 Ibid. s. 20. 
50 Bryggan över sekler, 1999, s. 20. 
51 Ibid. s. 21. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Nilsson, Harald, Intervju, 2005-12-09. 
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3 Museet och dess samlingars funktion för 
universitetet 

Ett universitetsmuseum kan med sina samlingar vara en del i både 
universitetets undervisning och forskning. De kan ge en autenticitet till den 
teoretiska undervisningen genom originalartefakter för praktiska studier med 
möjlighet att berika lärningsupplevelsen. De kan även stå till hands med ett 
primärt källmaterial och med en kunskap i området för forskare både inom 
universitetet och nationellt men även för forskare utomlands.56 Förändringen 
som har skett från en objektbaserad forskning och undervisning till ett mer 
teoretiskt tillvägagångssätt innebär att de samlingar som finns tillgängliga på 
universitetsmuseer eller institutionella samlingar inte används.57 Förändringar i 
läroplanen och i det akademiska forskningsintresset har minskat relevansen av 
universitetens samlingar. Ett antal studier har gjorts över universitetssamlingar 
och deras museer. Dessa visar på att samlingarna trots att de till stor del 
formades speciellt för universitetets behov inom undervisning och forskning 
inte har använts på ett tillfredställande sätt.58

3.1 Till undervisning 
Under 1800-talet började museer fokusera på skapandet och utdelningen av 
kunskap. Museerna blev tillgängliga för allmänheten och användes som ett 
verktyg att förändra människors beteende men även som en 
utbildningsinstitution.59 Det blev bland annat aktuellt att justera utställningarna. 
Istället för att till exempel i konstmuseer hänga verk beroende på storlek blev 
det vanligt att istället hänga ut samlingarna i en geografisk eller kronologisk 
ordning. Upphängningen blev ett utbildningsverktyg och det var inte längre i 

                                                 
56 Kelly, 2001, s. 10, Museerna. Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 1973, s. 
203. 
57 Mack, Vanessa, “The dual role of university museums: It´s influence on management”, s. 30-31. 
58 Keene, 2005, s. 76. 
59 Bennett, Tony, 2002, The Birth of the Museum. History, theory, politics, s. 27. 
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lika stor utsträckning endast ett sätt att hänga upp så mycket som möjligt på 
den yta som fanns tillgänglig.60 Lärande med hjälp av objekt kan spåras långt 
tillbaka i tiden. Till exempel har man i utgrävningar från den Babyloniska 
staden Ur, daterad från 600-539 fKr, hittat olika objekt som kan dateras 1600 
år äldre än sin kontext och tolkats som en samling för undervisning.61 Att 
utbilda folket var också den primära motivationen för bildandet av allmänna 
museer under 1800-talet.  

I en utredning från Statens offentliga utredningar, Museerna - Betänkande 
av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, från 1973, talar de sakkunniga 
om att större utställningar har spelat ut sin roll inom den akademiska 
undervisningen.62 De skriver att det är av pedagogiska skäl som dessa 
utställningar bör vara av begränsad storlek då universitetets institutioner, som i 
många fall vid denna tid ansvarade för samlingarna, skulle ha möjlighet att 
byta ut och anpassa innehållet allt eftersom undervisningens innehåll och 
behov ändrades.63 Den resurs som universitetssamlingarna utgör kan eventuellt 
vara omoderna som forskningsmaterial men är fortfarande viktig för studier vid 
olika discipliner. Många gånger kan dock den materiella kulturen förbises som 
en undervisningsresurs av anledningar som brister i finansiering och en 
prioritering av digitala resurser.64

Skidmore College i Saratoga Springs, New York, har tillsammans med 
universitetsmuseet Francis Young Tang Teaching Museum and Art Gallery 
skapat ett samarbete där satsningar görs för att samlingarna ska användas till 
undervisning.65

Our goal is to build on the Tang´s reputation for intense and experimental 
interdisciplinary activity so that the museum becomes as central to academic inquiry as 
the library, the laboratory, the seminar room, and the studio.66

Studenterna lär sig teori genom praktik då de bland annat medverkar i olika 
projekt på museet. Universitetet och museet har även tillsammans utvecklat 
olika program som ska inkorporera ett objektbaserat lärande i universitetets 
undervisning. Med olika visningar, praktikplatser, dialoger med konstnärer och 

                                                 
60 King, Lyndel, 2001, University museums in the 21st century, s. 20. 
61 Keene,2005, s. 70. 
62 Museerna. Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 1973, s. 196. 
63 Ibid. 
64 King och Marstine, 2006, s. 276-277. 
65 Ibid. s. 282. 
66 Ibid. s. 283. 
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fakultet med mera är målet att ge studenterna möjligheter till ett effektivt 
lärande.67 Universitetet får möjlighet att använda museet och galleriet till sin 
undervisning som bland annat innebär visningar av utställningarna, forskning 
på samlingarna, diskussioner med besökande konstnärer och tillgång till 
kataloger. Detta samarbete har resulterat i olika analytiska uppsatser, 
avhandlingar, muntliga presentationer och även små utställningar på museet.68 
Även professorer från universitetet har varit delaktiga med sin expertis i 
utformandet av olika utställningar, föreställningar och föreläsningar.69 Olika 
föreläsningar som inspirerats och sker i samarbete med museet är till exempel 
Exploring the visual som utforskar hur objekt, utställandet av objekt, och 
platser där man möter objekt, skapar en mening.70 Även Minnesotas 
universitetsmuseum, The Frederick R. Weisman Art Museum, kan nämnas som 
exempel på ett museum som i den möjlighet det går riktar sig inåt mot 
universitetet. Museet involverar studenterna som curatorer och forskning av 
museisamlingarna uppmuntras i relaterande kursarbeten.71 Deras uppdrag 
skriven 1994 är följande: 

The Frederick R. Weisman Art Museum at the University of Minnesota is a teaching 
museum that links the educational mission of the University and the cultural life of 
Minnesota in a dynamic and congenial place, for discovery, understanding, and 
enjoyment of art in all its facets.72

 
Ett föremål eller artefakt sett tredimensionellt kan fånga uppmärksamhet på 
många sätt. De är även ett primärt källmaterial som kan berätta om teknologi, 
design, andra kulturer, om samtiden och det förflutna. Mycket av den 
pedagogiska verksamheten använder sig av museets utställningar med lite 
användning av samlingarna i sig.73 Studier av materiell kultur ger en möjlighet 
till användandet av flera sinnen. Syn, hörsel och känsel är särskilt viktiga vid 
inlärning, vilket användandet av objekt kan tillfredställa.74 Inom de 
humanistiska disciplinerna har de arkeologiska ämnena ett särskilt behov av en 
                                                 
67 The Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery at Skidmore College. Education, 
http://tang.skidmore.edu/3/education/ 
68 The Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery at Skidmore College. Education. How 
Skidmore faculty use the Tang. http://tang.skidmore.edu/3/doc/240/ 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71The Frederick R. Weisman Art Museum. U of M students: 
 classes, http://www.weisman.umn.edu/education/student_classes.html, The Frederick R. Weisman Art 
Museum. U of M students: research, http://www.weisman.umn.edu/education/student_research.html 
72 King, 2001, s. 22. 
73 Keene, 2005, s. 66. 
74 Ibid. s. 68. 
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nära tillgång till museisamlingar. Studenterna behöver i ett tidigt stadium bli 
bekanta med det material som arkeologin grundar sin kunskap i.75 Samlingarna 
betydelsefulla särskilt för de klassiska institutionerna blir viktiga som ett 
åskådningsmaterial för studenterna i undervisningen. SOU: s utredning nämner 
dessa som undervisningssamlingar som med en fördel förvaltas av respektive 
universitetsinstitution.76 Att använda objekt i undervisningen kan alltså vara 
positivt på många sätt, J. Maquet skriver dock att objektet ska användas 
parallellt med studiet av texter och inte som en ersättning av dessa. ”Objects 
can illuminate words; they cannot replace them”.77 Vid Uppsala universitet har 
samlingarna i grundutbildningarna en viktig roll som övnings- och 
studiematerial för studenterna. De används inom Institutionen för Arkeologi 
och Antik historia som övningsmaterial vid till exempel skärvritning och 
studiematerial för att lära känna de föremål som ämnet grundar sig på.78 De kan 
användas till att diskutera kring en särskilt tid eller händelse. Jan von 
Bonsdorff, professor vid Konstvetenskapliga Institutionen, nämner 
användningen av samlingar som särskild nödvändig vid grundutbildningen då 
”det blir studenternas första konfrontation med de verkliga föremålen”.79

För att tillämpa ett objektbaserat lärande i undervisningen kan 
universiteten, i den mån de finns, använda sig av egna samlingar eller även 
möjligtvis forma ett partnerskap med andra museer för den avsikten. 
Organisationer som AllLearn och Fathom har skapats för att möjliggöra ett 
sådant samarbete. AllLearn är ett partnerskap med universiteten av Oxford, 
Stanford och Yale som erbjuder samlingsbaserade kurser.80 Fathom är ett arkiv 
med olika samlingar och annat material från 14 universitet, museer och 
publiceringsföretag.81

3.2 Till forskning 
Steven Lubar och W. David Kingery skriver att forskare som försummar de 
föremål som inte har någon skrift på sig missar en betydlig kunskapskälla. 
Artefakter är lämningar av tidigare perioder som i sin essens är en del av en 

                                                 
75 Museerna. Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 1973, s. 199. 
76 Ibid. 
77 Keene, 2005, s. 73. 
78 Nordquist, Gullög, Intervju, 2005-12-09. 
79 Bonsdorff, Jan von, Intervju, 2005-12-07. 
80 Keene, 2005, s. 76, Allearn. Alliance for Lifelong Learning, http://www.alllearn.org 
81 Keene, 2005. s. 76, Fathom- the source for online learning, http://www. Fathom.com 
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historisk upplevelse och som finns tillgänglig för en direkt observation.82 
Objekt i förbindelse med skriftliga källor kan bredda vår syn av historia då de 
ökar beläggen för historiska tolkningar.83

Too seldom do we try to read objects as we read books – to understand the people and 
times that created them, used them, and discarded them. In part, this is because it is not 
easy to read history from things. They are illegible to those who know how to read only 
writing […] But they do speak; they can be read.84

Så som det ser ut idag finns det stora möjligheter att med vetenskapliga 
metoder, som till exempel radiokarbondatering och acceleratordatering, få ut 
väsentlig information från ett objekt. Karbon 14 datering utvecklades av J. R. 
Arnold och W. F Libby, 1949, och är en av de mest använda 
dateringsmetoderna inom arkeologisk forskning. Metoden kan datera ett objekt 
upp till 50,000 år gammalt och har varit en del av skapandet av kronologier 
världen över.85

Studiet av den materiella kulturen görs för att förstå en kultur, dess tro, 
värderingar, idéer, av en viss tid i ett visst samhälle. Detta grundar sig på att 
föremål faktiskt reflekterar de trosuppfattningar som de som beställde, 
tillverkade, köpte och använde föremålen levde med och då även i det stora 
hela få en bild av det samhälle som dessa individer tillhörde.86  

An artefact is something that happened in the past, but, unlike other historical events, it 
continues to exist in our own time. Artefacts constitute the only class of historical events 
that occurred in the past but survive into the present. They can be reexperienced; they are 
authentic, primary historical material available for firsthand study. Artefacts are historical 
evidence.87

Jules David Prown skriver att objekt precis som andra historiska händelser inte 
bara händer utan de är resultat av olika orsaker. Det finns en anledning till att 
föremål kommer till och har det utseende som de har, att de är dekorerade med 
olika motiv, gjorda av olika material och är av viss färg och yta.88 Endast 
materialet hos ett föremål, skriver Robert Friedel, kan berätta om dess 

                                                 
82 Lubar, Steven och W. David Kingery, 1993,” Introduction”, s. ix. 
83 Ibid. 
84 Ibid. s. viii. 
85Archserve. Chronological Methods 8 – Radiocarbon Dating 
 http://id-archserve.ucsb.edu/Anth3/Courseware/Chronology/08_Radiocarbon_Dating.html. 
86 Prown, Jules David, 1993, “The truth of material culture: History or Fiction?”, s. 1. 
87 Ibid. s. 2-3. 
88 Ibid. s. 3. 
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funktion, vilka kriterier detta föremål hade och om vilka material som fanns 
tillgängliga under denna tid och plats. Det berättar också om hur mycket som 
har velat betalas för föremålet och om de trender som fanns under denna tid.89 
Föremål kan även vara en kunskapskälla för att berätta om den tekniska 
processen när det inte finns tillräckligt med skriftligt material. Med bara några 
undantag har praktiserade teknologer i forna tider inte lämnat efter sig ett 
skriftligt material för att dela med sig av sin kunskap.90 Den interna strukturen 
och yttre markeringar kan däremot berätta om hur den tillverkades och 
användes.91 Att studera materiella ting skriver Prown kan möjligen ge en 
sannare bild av verkligheten än genom att endast använda skriftliga källor. 
Medan skrifters innehåll är påverkat av tidens värderingar som därigenom kan 
bestämma en texts innehåll så kan ett föremål ge en annan information om en 
kultur.92    

En undersökning av museers uppdragsframställande i olika tider visar att 
många museer har ändrat sina uppdrag under 1800-talets mitt. Medan äldre 
framställningar pekade på samlande och bevarande som det primära så talar de 
mer nyliga om besökarens upplevelse och utbildning först.93 Forskning 
kommer nästan aldrig om i de omskrivna uppdragen medan de hade en viktig 
del i de äldre.94  

Enligt Alan Bain, från The Smithsonian Institution Archives, är behovet av 
museisamlingar beroende av tidens kulturella faktorer. Till exempel var det 
under 1970-80- talet mer vanligt att universitetet uppmuntrade forskning 
baserad på primära källor. Museets prioritering för att skapa upplevelser 
minskar utnyttjandet av föremålsarkiv/magasin och forskningen kommer till 
största delen idag att baseras på sekundära källor.95 Att gå tillbaka till 
ursprungliga källor ger dock ett forskningsarbete en autenticitet som är svår att 
få någon annanstans. 

Going back to original sources endows a research paper with an authenticity that can 
come in no other way. Results are well worth the time and effort that are required. And 
the special reward for you as an archival researcher will be the sense of presence that can 

                                                 
89 Friedel, Robert, 1993, “Some matters of substance”, s. 43-44. 
90 Gordon, Robert B, 1993, “The interpretation of artefacts in the history of technology”,  s. 74-75. 
91 Ibid. s. 77-78. 
92 Prown, 1993, s. 11. 
93 King, 2001, s. 22. 
94 Ibid. 
95 Fink, Lois Marie, “Museum Archives as Resources for Scholarly Research and Institutional Identity”, 
2006, s. 300. 
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come from holding in your hands the original documents that represent history in the 
making.96

Genom att studera objekt i samlingar kan forskaren få en översiktlig bild av en 
kultur men också detaljerad information såsom föremålets proveniens, 
datering, material, funktion etcetera.97  

3.3 Tredje uppgiften 
Sveriges högskolor ska i lag verka för att informera och sprida 
forskningsresultat samt även stödja exploateringen av dessa resultat genom en 
aktiv samverkan med det omgivande samhället.98 Enligt högskoleförordningen 
kapitel 4 paragraf 15, är detta även en bedömningsgrund för nyanställningar 
inom universitetet.”[…] Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla 
och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka 
med det omgivande samhället och att informera om forskning och 
utvecklingsarbete.”99 Mut99 ser möjligheten för universitetsmuseerna att vara 
en del av ”den tredje uppgiften” genom att användas vid rekrytering av 
studenter, att vid sina utställningar nå en större allmänhet, och med sina 
samlingar även internationella intressenter.100  

Museum Gustavianum tar användning av och samtidigt då visar upp den 
forskning som finns inom universitetet till de tillfälliga utställningarna och de 
brukar ibland även ha vissa teman på dessa som möjligen skulle innebära att 
fler blir intresserad av att läsa ett visst ämne på universitetet. Under det senaste 
året har Gustavianum koncentrerat sig på naturvetenskap av anledningen till 
det minskande antalet sökande studenter inom de naturvetenskapliga ämnena. 
Till 2006 finns det planer om att istället fokusera på humaniora.101  

 

3.4 Universitetets funktion för museet 
Universitetssamlingar kan vara av både en nationell och internationell 
betydelse för forskare, studenter och allmänhet. Som Melanie Kelly skriver i 
                                                 
96 Ibid. s. 305. 
97 Keene, 2005, s. 45. 
98Bryggan över sekler, 1999, s. 42. 
99Högskoleverket. Publikationer. Högskoleverkets fjärde kapitel, lagar och regler,  
http://web2.hsv.se/publikationer/lagar_regler/hogskoleforordningen/hogskoleforordningen_4.shtml 
100 Bryggan över sekler, 1999, s. 42. 
101 Munktell, Ing-Marie, Intervju, 2005-10-02. 
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introduktionen till Managing University Museums, från 2001, kan dessa 
samlingar dock bli en börda för äldre universitet som många gånger lyckas 
samla på sig ganska stora samlingar under en lång tid.102 Samlingarna kan 
ibland bestå av föremål, insamlade av bortglömda professorer och som nu 
endast står oanvända och ibland ofullständigt dokumenterade i något 
föremålsarkiv eller magasin.103 Ett återupplivande av dessa föremål skulle 
däremot kunna vara möjlig om universitetet återuppskattade undervisnings- 
och forskningsvärdet i en samling.104 En fortsatt forskning av föremålen och 
användning i undervisning skulle innebära ny kunskap och ett berättigande av 
museets/universitetets samlingar. Det finns ett visst politiskt tryck på museer i 
allmänhet att motivera hållandet av sina samlingar.105 Suzanne Keene skriver i 
boken Fragments of the world. Uses of Museum Collections, från 2005, att 
forskning är en sådan viktig anledning. ”Nearly all museums eventually 
develop collections of significant size. Research then becomes a primary 
reason for holding them.”106 Forskning av föremål skulle kunna innebära att ny 
kunskap också tillförs till dessa samlingar. Forskning kan enligt Keene också 
möjligtvis vara den tillämpning som kan få ut mest av en samling.107 En 
samlingsbaserad undervisning och forskning skulle i sin tur innebära en ökad 
användning av samlingarna och en ändrad syn på dess värde. Utnyttjandet av 
samlingarna skulle ge museet en ännu bredare syn på universitetet av att vara 
en källa för kunskap.108  

                                                 
102 Kelly, 2001, s. 10. 
103 Ibid. 
104 Ibid. s. 11. 
105 Keene, 2005, s. 58. 
106 Ibid. 
107 Ibid. s. 61. 
108 Ibid. 
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4 Problem och möjliga lösningar 

De problem som ofta kan vara de anledningar till att samlingarna inte används i 
lika stor utsträckning som skulle vara önskvärt och att samarbetet mellan 
universitetet och dess museum fortfarande många gånger har en lång väg kvar 
att gå, kan bero på museets dubbla ansvar, tillgänglighetsfrågan samt de 
ekonomiska resurser som finns. 

 

4.1 Det dubbla ansvaret 
Universitetsmuseer har precis som många andra museer ett dubbelt ansvar, att 
arbeta med forskning och vara tillgängliga för publiken. För ett 
universitetsmuseum gäller det att verka både inåt universitetet och med en 
utåtriktad verksamhet. Universitetskanslersämbetet hade redan i början av 
1970-talet i förslag att ”universiteten bör spela en aktiv roll i det allmänna 
bildningsarbetet”.109 Enligt de sakkunniga i SOU: s utredning från 1973 kan 
universitetsmuseerna ha en central roll i detta genom att presentera forskning 
som bedrivs på universitetet till allmänheten.110 I vissa fall kan det hända att 
samlingarna inte är tidsenliga för den undervisning och forskning som är 
aktuell på universitetet och universitetsmuseet och därför inte har en lika stor 
användbarhet som en akademisk resurs längre. Eftersom undervisning och 
forskningsintresset hela tiden förändras menar Melanie Kelly att de istället kan 
fylla en funktion att ge kännedom om universitetets prestationer.111 Idag måste 
universitetsmuseet möta en utmanande dubbel roll,”protecting the values 
embodied in its position within an institution of higher learning whilst at the 
same time providing the stimulating environment demanded by the general 
public”.112 Universitetsmuseet får med sina utställningar och samlingar finnas 

                                                 
109 Museerna. Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 1973, s. 194. 
110 Ibid. 
111 Kelly, 2001, s. 7. 
112 Ibid. 
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till tjänst för både en underhållskrävande allmän publik och en då istället 
kanske informationskrävande akademisk publik. Julian Spalding skriver att 
som det ser ut idag ska en och samma utställning både användas till ”lek” och 
till ”arbete”, vilket ännu inte lyckats.113 Traditionellt sett var universitetens 
museer präglade av de samlingar och den forskning som omgav dem. Kelly 
menar att det idag finns tecken på en ändrad fokus. Vissa universitetsmuseer 
som är öppna för allmänheten är inte längre drivna av den forskning som utförs 
utan antar ett mer marknadsorienterat tillvägagångssätt där de istället för att 
presentera det som finns, tar reda på vad besökaren vill lära sig och på vilket 
sätt.114 En sådan skiftning i fokus skulle enligt Kelly ha en grund i behovet av 
att förändra museets roll för ett berättigande av stöd från universitetets sida. 
Om museet förlorat sin betydelse som en ekonomisk resurs kan de istället 
bidraga som ett PR- initiativ.115 Vanessa Mack argumenterar i sin artikel, The 
dual role of the university museums: Its influence on management, för att det 
generellt sett har blivit mer betydelsefull att vända sig till allmänheten, och att 
fokusera sig på den publika rollen. Hon menar att det är som en allmänt 
tillgänglig institution som universitetsmuseets framtid ligger.116 Det är i 
allmänhet dock sant att universitetsmuseer vill se sig själva som en komponent 
i universitetets undervisning och forskning, vilket också är väldigt starkt 
betonat i vissa fall.117 Som hon ser det är rollen av forskning på museet i 
förändring då universitetsmuseerna nu tvingas att rikta sig mot en allmän 
publik med andra krav på museet. Olika naturhistoriska och vetenskapliga 
museer som tidigare ställde ut olika exemplar i ganska statiska gallerier 
konkurrerar idag som en underhållningsplats med målet att försöka locka till 
sig flera besökare.118

60-70 % procent av Museum Gustavianums besökare är en allmän publik 
Museet har även för 2006 ett intäktskrav på 2.7 miljoner kronor från butik, 
uthyrning och entréavgifter. För att klara detta intäktskrav måste museet satsa 
på att locka till sig den allmänna publiken med tillfälliga utställningar, 
museibutik och konferensverksamhet. Ing-Marie Munktell, museichef för 
Museum Gustavianum säger att de ser sitt ansvar mot universitetet och 
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allmänheten som 50/50. Det är dock nödvändigt att finnas till för allmänheten 
för att klara finansieringen och därmed kunna verka för studenterna.119  

 
Det har på senare tid blivit allt viktigare för universitetsmuseerna att se på 

allmänhetens behov då dessa besökare står för en betydande del av museets 
inkomstkälla. Lyndel King från universitetsmuseet The Frederick R. Weisman 
Art Museum uttryckte sina tankar om detta med dessa ord:  

At meetings of university museum directors in the past, we used to congratulate ourselves 
because we were the last place in the museum world were pure scholarship could be 
preserved – the last kind of museum that had the luxury to research the collections and to 
present exhibitions that did not have to be popular because we did not depend on the 
“gate”. We were not attendance driven because we were part of an academic institution 
that funded us and protected us and, basically, did not pay much attention to how many 
people came through our doors. […] We defined our difference from other museums in 
term of being able to take more risks with our exhibitions, to present unpopular ideas or 
more esoteric points of view because we were part of an academy that supported open 
discussions of all ideas.120

4.2 Tillgänglighet 
Lyndel King skriver att det oftast är studenterna som är den svåraste 
målgruppen för museerna. De har ett speciellt ansvar gentemot universitetet 
men när det gäller utställningsverksamheten finns det vissa konflikter mellan 
studenter och universitetsfakultet gällande hur saker bör ställas ut. 

Students say they want us to be more ”with it”. They want us to show more new-media 
exhibits. They want buttons to push and a quick succession of moving images, the kind 
they see on music videos, while the faculty still think their research attributing obscure 
Renaissance drawings will be fascinating to everyone.121

King frågar sig vad man ska göra med studentpubliken, ”ska man ge dem vad 
de vill ha eller redan har kunskap om eller är de förpliktigade att erbjuda dem 
en rad med upplevelser?”122 Som en plats för underhållning konkurrerar 
museerna idag med en mängd andra aktiviteter, vilket det därför kan vara svårt 
att få studenter och naturligtvis även annan publik att besöka museet. På The 
Frederick R. Weisman Art Museum har de funnit andra sätt att locka in 
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studenterna innanför museets portar. I vissa kurser hade studenterna 
obligatorisk närvaro vid en serie föreläsningar som de anordnade. Studenter 
kunde också få i uppgift att skriva om en särskild målning i utställningshallen 
som en del av ett annat ämne på universitetet.123  

Det finns hos museerna idag en allt större betoning på att göra 
samlingarna, även de föremål som inte är utställda, tillgängliga för 
allmänheten. 1997 utvecklade Vanessa Mack från Macleay museum, 
University of Sydney, tillsammans med tre andra universitet en Internetbaserad 
katalog med information och bilder av universitetens samlingar. Meningen var 
att skapa en resurs som skulle göra samlingarna mer tillgängliga för 
undervisning, som referens och forskning på ett liknande sätt som det finns för 
ett biblioteks samlingar.124 Att göra samlingarna synliga på detta vis möjliggör 
ett användande av dem inte endast inom universitetet utan även nationellt och 
internationellt. Forskare kan lokalisera ett föremål och sedan med denna 
information veta vem som kan kontaktas för vidare upplysning.  Som forskare 
är denna information viktig då det inte finns lika stora möjligheter annars att ta 
reda på vilket museum som håller samlingar av intresse för denne.125

Ett föremålsarkiv eller magasin med unika föremål behöver dock en högre 
säkerhet än vad som skulle behövas på ett bibliotek. Det är säkerheten av 
samlingarna och deras bevaringsfråga som ska tas hänsyn till vid frågor som att 
öka tillgängligheten och dess användning.126 Vid ett besök på ett föremålsarkiv 
kan det alltså vara nödvändigt att personal är närvarande under hela besöket. 
Det finns dock vissa museer som lånar ut föremål eller olika exemplar direkt 
till forskaren.127 Viktig information att veta om ett föremål är till exempel dess 
proveniens, vem som brukade det och hur, om föremålet vid accessionen var i 
nytt skick eller använd. Det blir också viktigt att vid accessionen skriva ned 
varför denna ansågs viktig vid denna tidpunkt.128  Att kunna använda ett 
föremål vid objektbaserade studier kan också bero på om dessa är tillräckligt 
bevarade och en användbar källa för information.129 Uppsala universitets 
universitetsmuseum, Museum Gustavianums samlingar låg tidigare på 
universitetsinstitutionernas ansvar och idag finns vissa önskemål om att få 
tillbaka studiesamlingar. Ett problem innan samlingarna flyttades till Museum 
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Gustavianums föremålsarkiv i Husbyborg var säkerheten och det faktum att det 
saknades en kunskap om bevarande av föremål inom institutionen.130

Ett sätt att främja forskning av samlingar är att göra dem tillgängliga och 
överskådliga. Dock blir detta dyrt mätt per forskare, då detta skulle innebära 
investeringar i mer personal, förvaring, dokumentation och säkra inrättningar 
vid studier.131 Suzanne Keene skriver att utan en säker efterfrågan blir det svårt 
att motivera dessa kostnader. Hon menar däremot också att utan dessa 
satsningar skulle det kanske aldrig dyka upp en ökad efterfrågan.132 Förutom de 
extra kostnader som detta skulle innebära så brukar det argumenteras om det 
faktum att om forskarna kan titta på samlingarna, med i vissa fall kanske till 
och med skannade objekt reproducerade i 3D-grafik, bekvämt hemma framför 
datorn så finns det istället en risk att de inte åker till museet för att se det 
verkliga föremålet.133 3D skanning kan inte ersätta det verkliga föremålet men 
däremot ge möjligheter för manipulation av bilden för att förstärka den visuella 
undersökningen genom kontraständringar, förstoringar och ändra på 
ljusriktningen.134 Den kan även minska risken av skador och slitage på känsliga 
objekt.  

Vid Uppsala universitets museer pågår nu ett projekt för att genom 
databaser synliggöra och tillgängliggöra samlingarna på nätet. Föremålen 
kommer att visas med en bild och information och är strukturerad så att 
besökaren först kommer in på en förenklad nivå och sedan ger möjligheten att 
gå vidare till en fördjupad nivå. Detta projekt förväntas att bli färdigt inom år 
2006.135 Just nu håller Myntkabinettet på att läggas ut på Internet. Då kommer 
det att läggas ut såväl bilder som information och hänvisningar till 
referenslitteratur och kataloger. Det blir dock inte möjligt av säkerhetsskäl att 
ta med information som placering och kostnad.136  

Julian Spalding skriver i The Poetic Museum- Reviving Historic 
Collections, från 2002, att genom att göra samlingarna virtuellt tillgängliga och 
därmed visa på samlingarnas innehåll för det egna universitetet, men också för 
forskare nationellt och internationellt, skulle med stor tänkbarhet även leda till 
mer önskningar om att få se de faktiska föremålen. Detta blir i sig en anledning 
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att inte visa upp vad museet har i sina samlingar då de administrativt inte har 
de resurser som behövs för att klara av detta än, menar Spalding.137

Keene ser det som väsentligt med en god service för att forskare ska 
använda samlingarna. Det behöver finnas ordentliga inrättningar med plats för 
forskare att arbeta i, tillgång till samlingsdatabaser och personal som kan ge 
upplysningar, svara på frågor och assistera vid behov.138 I Museum 
Gustavianums föremålsarkiv i Husbyborg finns det tillgång till en 
föreläsningssal ifall det finns ett behov av att ha undervisningar på plats i 
föremålsarkivet. Det finns även möjlighet att låna in föremål till 
undervisningen om de inte har möjlighet att komma dit. Men då det alltid finns 
en risk att föremål försvinner så ska besökare idag skriva på lånehandlingar vid 
utlån av föremål från samlingarna.139 En ursäkt till att föremålsarkivet inte 
används mer som en undervisningslokal är att det blir svårt för en hel grupp att 
ta sig dit. Föremålsarkivet i Husbyborg har öppet en dag i veckan och vid 
andra tillfällen kan de som vill besöka föremålsarkivet anmäla ett planerat 
besök så att museet kan skaffa personal dit. Det kostar även ingenting att 
besöka föremålsarkivet och från och med 2005 är det även fri entré för 
studenter till museet. Det finns även möjlighet att få guidade visningar. Antalet 
forskarbesök vid Gustavianums föremålsarkiv kan uppskattas till cirka 800-900 
besök per år från såväl Uppsala som forskare från hela världen.140  

Myntkabinettet har som det ser ut idag 5 montrar utställda i utställningen 
Medelhavet och Nildalen i Museum Gustavianum, annars är samlingen inte 
utställda för allmänheten. Myntkabinettet har sina samlingar i 
Universitetshuset och dessa har under 1994-1998 varit nedpackade och därmed 
även otillgänglig och osynlig.141 Det finns dock en möjlighet att efter kontakt 
med antikvarien komma dit och titta på det som inte finns utställt. I lokalen 
finns det möjlighet att ta emot grupper på ca 15-20 studenter, att ta emot större 
”främmande” grupper är de dock på grund av säkerhetsfrågan mer reserverade 
för. Det även utförbart för den nuvarande antikvarien, Harald Nilsson, att ge 
undervisning och hålla föredrag i ämnet. Utöver handskandet av materialet är 
det även en kunskapsresurs som erbjuds. Det finns möjlighet att här få vidare 
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information som litteraturhänvisningar och råd om vilka personer som kan 
kontaktas.142  

När en del av universitetets konstsamlingar flyttade till slottet, i samma 
lokaler som konstmuseet, som en studiesamling fanns ambitionen från både 
ledningens och institutionens sida att samlingen skulle användas mer aktivt av 
studenterna.143 Under denna tid var även den Konstvetenskapliga Institutionen 
belägna i slottet. När institutionen flyttade till Engelska Parken kom dock 
tillgängligheten försämrats någorlunda. Johan Cederlund tror att den 
minskande användningen av samlingarna kan bero på bland annat den 
försämrade tillgängligheten men även det faktum att undervisningen såväl som 
forskningen har kommit att lägga tyngdpunkten på modern konst.144 Jan von 
Bonsdorff, professor vid Konstvetenskapliga Institutionen, kan hålla med om 
att studiesamlingens placering kan vara en anledning till att samlingen inte 
används i större utsträckning, dock kan det även bero på att det är för få lärare 
vid institutionen för tillfället.145 Det är forskare från hela världen som tar 
kontakt med antikvarien för Konstsamlingarna för att få bilder och information 
om verken. De försöker alltid ge den service som är möjlig till de studenter och 
forskare som kommer dit eller hör av sig till dem. Johan Cederlund säger att de 
gärna stöttar den forskning som görs på samlingen i utbyte mot att de får ta del 
av resultatet.146 Konstsamlingarna har dock egentligen ingen uppgift att se till 
studiebehovet. Deras uppgift som den är nu är att vårda och förvalta konsten 
som ska pryda universitetets lokaler.147 Fanns det en önskan är det dock alltid 
möjligt att efter kontakt med Antikvarien komma in till magasinet. Att låna ut 
verk till institutionen skulle inte heller vara helt omöjligt, säger Cederlund.148 
Att låna in verk till undervisning skulle vara fördelsaktigt men Bonsdorff 
menar att det är att föredra att gå till ett galleri och studera konsten på plats. Så 
istället för att låna in verk anser Jan von Bonsdorff att de istället bör utnyttja 
Konstsamlingarnas studiesamling bättre.149  

Önskvärt för Institutionen för Arkeologi och Antikens historia är dock att 
ha tillgång till en studiesamling med vissa föremål av relevans för dem på 
institutionen. Med en sådan studiesamling på plats skulle innebära att de på ett 
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mer spontant sätt kunde använda föremål till undervisningen. De skulle kunna 
använda föremål utan att bygga en hel föreläsning kring detta som däremot ett 
studiebesök skulle innebära. Gullög Nordquist menar dock att det ena inte 
behöver utesluta det andra. Det kommer alltid att finnas anledningar för dem 
att gå dit och titta på utställningarna och även att besöka föremålsarkivet i 
Husbyborg. Med en studiesamling på plats skulle de inte behöva besvära 
varandra med småsaker, säger Gullög Nordquist.150 Önskvärt vore också ett 
särkilt möte där institution och museum kan informera varandra om vad som är 
på gång. Till exempel om det är någon utställning som planeras som 
institutionen möjligen skulle kunna vara till hjälp med eller om det är någon 
uppsats som ska skrivas där samlingarna kan vara till hjälp. Det skulle också 
behövas en skriftlig överenskommelse som tydliggör hur relationerna ska 
fungera så att institutionen vet hur pass mycket de kan använda föremålsarkivet 
i Husbyborg och eventuellt även dess personal inom ramen för vad de 
betalar.151  

  Keene menar dock att det svåraste steget för ett museum möjligen kan 
vara ”att skaka av den attityd av kontroll och exklusivitet som verkar finnas 
där”.152 Att det endast är museipersonalen som har kunskapen och rätten att 
tolka föremålen och publicera om dem. Julian Spalding menar dock att det inte 
är antalet publikationer från personalen som visar på användbarheten av ett 
museum för forskning utan istället den akademiska forskning som museet 
inrättat.153

1996 skapade The museum of London, LAARC, The London 
Archaeological Archive and Research Center, för att fungera som en tillgänglig 
resurs för de som önskar studera arkeologiskt material.154 LAARC är ett 
samarbete med fyra universitet i Storbritannien, University College London 
Institute of Archaeology, Birkbeck College, Royal Holloway College, och 
dessutom La Trobe University i Australien. Målet för LAARC är ”to make the 
archaeological evidence from London fully available to all, whether 
professional or interested public”.155  Ett annat exempel är Cornucopia 
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projektet, också det i Storbritannien, som innehåller en lista av cirka 6000 
sökbara samlingar från nästan 2000 olika museer.156

4.3 Universitetsmuseets finansiering 
Att vända sig till en allmän publik har också en stor del i att de står för en 
betydande del av de inkomster som museerna får in.157 Vad som egentligen 
skiljer ett universitetsmuseum från andra allmänna museer blir allt svårare att 
definiera. ”We are becoming less university museums and more museums at 
universities”.158 Som exempel i USA är det väldigt få universitetsmuseer som 
till fullo kan tillförlita sig på en stabil inkomstkälla. I en analys av 35 
konstmuseer i USA är det ingen som till 100 procent finansieras av sitt 
modersuniversitet.159 Särskilda satsningar på att locka den allmänna publiken 
blir alltså nödvändigt för att universitetsmuseet ska klara sig ekonomiskt. I 
genomsnitt tilldelar universiteten i denna undersökning kring 41 procent av 
anslagen till sina museer, 21 procent kom från privatstöd, medlemsavgifter, 
donationer med mera, 13 procent kom från tjänade inkomster från entréavgifter 
och museibutiken, investerat kapital stod för 19 procent och de resterande 6 
procenten kom från vissa statliga bidrag och andra källor.160

Uppsala universitets samlingar har till stor del byggts upp som studie- och 
forskningsmaterial till universitetet. Samlingar som Konstsamlingarna och 
Myntkabinettet har, skriver Mut99, även haft ett mer kulturhistoriskt värde. 
Vissa samlingar har även sin största funktion när det kommer till ”den tredje 
uppgiften”, att informera det omgivande samhället om universitetets 
forskningsresultat och möjligen även attrahera nya studenter till 
utbildningarna. Dessa olika funktioner har lett till olika åsikter om vem som 
ska finansiera verksamheten.161 Mut99 skriver dock att eftersom alla dessa 
funktioner, att fungera som studiematerial, att vara en del i ”den tredje 
uppgiften”, samt även visa på institutionernas eller en fakultets historia, är av 
så stort intresse för den berörda institutionen eller fakulteten att det inte finns 
någon direkt anledning för att verksamheten kring samlingarna ska bekostas av 
universitetsgemensamma medel.162 De universitetsgemensamma medlen består 

                                                 
156 Museums Libraries Archives. Cornucopia, http://www.cornucopia.org.uk 
157 King, 2001, s. 23. 
158 Ibid. 
159 Ibid. s. 23-24. 
160 Ibid, s. 24. 
161 Bryggan över sekler, 1999, s. 67. 
162 Ibid. 
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dels av ”Gemensamma ändamål” som kommer ur fakultets- och 
utbildningsanslagen som bland annat går till den gemensamma infrastrukturen, 
samt ”Reservfonden” som består av medel från olika stiftelser som ska fungera 
som ett stöd till universitetets verksamhet.163 I ”Bryggan över sekler” från 1999 
föreslår museiutredningen ”att museerna och föremålsamlingarna normalt skall 
finansieras ur fakulteten/vetenskapsområdenas medel för forskning och 
utbildning”164.  

1999 finansierades Museum Gustavianum till största delen av 
”Gemensamma ändamål” med 3 670Kkr/år, och av ”Reservfonden” med 
3 100Kkr/år. 150 000 kom från olika externa anslag och inkomsten från 
inträdesavgifter bland annat låg på 1 100Kkr/år. För Konstsamlingarna låg 
dessa siffror på 433 000 från Gemensamma ändamål, 1 370Kkr från 
Reservfonden och 0kr från externa anslag och från olika avgifter. 
Myntkabinettet fick 249 000kr från Gemensamma ändamål, 480 000kr från 
Reservfonden och 0kr från externa anslag och andra avgifter. För såväl 
Museum Gustavianum som för Konstsamlingarna och Myntkabinettet låg deras 
inkomst från Fakultets- och GU- anslag på 0kr.165 Museum Gustavianums 
huvudsakliga användning under denna tid beräknades ligga på 5% för 
undervisning- och forskningssyfte, medan dess funktion som kulturarv låg på 
20% och användningen till ”den tredje uppgiften” var 75%. För 
konstsamlingarna hade de en funktion som undervisnings- och 
forskningsresurs på 20%, som kulturarv 80% och 0% till den ”tredje 
uppgiften”. Användningen av Myntkabinettet var då 5% till undervisning och 
forskning, 90% som kulturarv och 5% till ”den tredje uppgiften”.166  

När Museum Gustavianum blev huvudman för en del av universitetets 
samlingar uppstod en konflikt mellan museet och Institutionen för Arkeologi- 
och Antik historia om vem som skulle stå för kostnaden av samlingarna. Idag 
får institutionen betala 830.000:-/år för föremålsarkivet i Husbyborg. Museum 
Gustavianum går in med den resterande kostnaden på cirka 1.3 miljoner 
kronor/år.167 När uppdelningen skedde, 1996, fanns det ett önskemål från 
institutionen att de som ansvarade för föremålssamlingen skulle komma från 
institutionen, inte från museets personal. De ville att ansvaret fortfarande skulle 
ligga på institutionen medan utställningsverksamheten skulle ligga på 

                                                 
163 Bryggan över sekler, 1999, s. 71. 
164 Ibid. s. 68. 
165 Ibid. s. 80. 
166 Ibid. s. 81. 
167 Munktell, Intervju, 2005-10-02. 

 32



Gustavianum.168 Tidigare när samlingen låg på institutionens ansvar fanns 
samlingen i samma lokaler som institutionen vilket gav dem goda möjligheter 
till forskning på föremålen och även att använda dessa i undervisningen. Här 
arbetade studenterna och personalen mitt i samlingen. När samlingen låg under 
deras ansvar tillkom det heller ingen extra hyreskostnad för samlingens 
förvaring. Idag känner Lana Troy att samtidigt som de har fått ett ekonomiskt 
ansvar har de inte längre någon kontroll eller möjlighet att påverka kring saker 
som berör samlingen.169 Denna avgift för institutionen har istället lett till att de 
istället avstår från att använda föremålsarkivet för att påvisa att de inte 
använder samlingarna och därmed slipper kostnaden. Detta är dock inte deras 
önskan då samlingarna har en sån stor betydelse för såväl deras egen forskning 
som i undervisningssyfte för studenterna.170  

Gullög Nordquist säger att de endast kan ge så bra undervisning som de 
har pengar till. Fanns det resurser skulle det naturligtvis även finnas en större 
möjlighet att använda samlingarna mer. Men som det ser ut nu får institutionen 
inga extra pengar för förvaltandet av samlingarna utan dessa kostnader måste 
tas från grundutbildningen vilket då påverkar all annan undervisning, som är 
minst lika viktig för studenterna.171 Att få ned magasineringskostnaden så att 
institutionen kan leva med den är ett första steg för en ökad användning av 
samlingen. De har dock fått ett visst gehör för detta och det finns 
förhoppningar om att få ett kostnadsbeslut till år 2007 som de kan leva med.172 
När det kommer till Konstsamlingarna betalar inte institutionerna något för 
magasineringskostnaden. De belastar inte institutionen/fakulteten med några 
extra kostnader utan Konstsamlingarna finansieras av en reservfond bestående 
av olika stiftelsefonder.173

                                                 
168 Troy, Lana, Intervju, 2005-10-01. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Nordquist, Gullög, Intervju, 2005-12-09. 
172 Ibid. 
173 Cederlund, Johan, Intervju, 2005-12-07. 
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5 Avslutande diskussion 

När jag påbörjade detta arbete var min önskan att inte gå in på problem som 
ekonomi utan jag ville se hur ett samarbete skulle kunna fungera bättre utefter 
de tillgångar och resurser som är disponibla för museet och 
universitetsinstitutionen idag. Vad de gör med de resurser som finns. Detta 
visade sig dock omöjligt då samlingarnas finansiering är en stor anledning till 
att de inte används av institutionen, åtminstone när det gäller i denna 
undersökning Institutionen för Arkeologi och Antik historia. Den 
Konstvetenskapliga Institutionen har enligt mina uppgifter inte samma börda 
att bära då de inte är skyldiga att betala för användandet och förvaringen av 
Konstsamlingarna.  

Jag ville i denna uppsats visa på de möjligheter och resurser som finns för 
ett samarbete universitetsmuseum och institution emellan. Sådana möjligheter 
finns men de utnyttjas inte till fullo. Museum Gustavianum med 
Konstsamlingarna och Myntkabinettet har i sin förvaring samlingar som 
ursprungligen donerats, köpts in eller av institutionen samlats in som en resurs 
till utbildningen. Samlingarna har då otvivelaktigt föremål värdefulla för om 
inte till att direkt användas till övningar i undervisningen så i alla fall till att 
visa på ett ämnes historik och ge studenterna en kontakt med de föremål som 
ämnet i stort faktiskt grundar sig på. Denna resurs är dock inte okänd av 
institutionerna. Tvärtom så ser de en användning av dessa som positivt och 
kanske till och med nödvändigt. Institutionen för Arkeologi och Antik historia 
önskar sig en studiesamling på plats för att de skulle kunna använda samlingen 
på ett mera naturligt sätt i undervisningen. De stora skälen till att de inte 
använts i större utsträckning är dock dels på grund av faktorer som 
samlingarnas tillgänglighet och finansieringen av dessa. 

I början av detta arbete ansåg jag att universitetsmuseets främsta uppgift är 
gentemot universitetet. Att det är först och främst de behov som institutionerna 
har av samlingarna som ska tillgodoses. Även då universitetsmuseet ser sin 
uppgift som resurs för universitetet som viktigt blir det inte möjligt att endast 
rikta sig inåt universitetet. För att de ska ha möjlighet att tjäna universitetet 
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behöver de rikta sig till den allmänna publiken för att få de inkomster som är 
nödvändiga för dess uppehälle. Dessutom tjänar de även universitetet genom 
att rikta sig mot den allmänna publiken på så sätt att de bidrar till den ”tredje 
uppgiften”. De visar upp den aktuella forskningen på universitetet genom 
tillfälliga utställningar som också tillsammans med basutställningarna ska 
locka personer att börja studera på universitetet. Dessutom sker det ett 
samarbete museum och universitet emellan då museet hämtar information och 
expertiskunskap från universitetet vid uppbyggnaden av utställningar. 

  Tillgängligheten av samlingarna påverkar även användningen av 
samlingarna och detta problem försöker museet nu att lösa genom att lägga ut 
samlingarna i databaser på Internet. Detta blir kanske extra viktigt för 
Konstsamlingarna vars samling finns utspridd över hela universitetet såväl som 
i publika utrymmen som inne på privata kontor. Då Uppsala universitetets 
samlingar även är av stor internationell betydelse är det viktigt att synliggöra 
samlingarna via nätet så att forskare vet vad som finns att använda. Att öka 
tillgängligheten skulle också vara att öka möjligheterna att besöka museets 
magasin. I Föremålarkivet i Husbyborg finns personal en gång i veckan och 
resten av tiden får en intresserad kontakta Gustavianum för att få komma dit. 
Konstsamlingarnas och Myntkabinettets magasin kan en intresserad endast 
besöka efter kontakt med ansvarig personal.  

I Bryggan över sekler tar de i arbetsgruppen upp det faktum att det inte 
finns någon egentlig anledning till att universitetets samlingar endast betalas av 
universitetsgemensamma medel då det huvudsakliga intresset för samlingarna 
ligger hos den anknytande institutionen. Att det är de som tar nytta av 
samlingen som undervisnings hjälpmedel och som forskningsmaterial. Att det 
även är institutionen som blir representerad i utställningarna när dessa föremål 
används och alltså får den publicering som omnämns i och med museets 
deltagande i ”tredje uppgiften”. Jag menar dock att det inte endast är den 
anknytande institutionen som har användning av samlingen. Den 
Konstvetenskapliga institutionen använder även de utställningar som finns på 
Museum Gustavianum, kanske till och med i större utsträckning än 
Konstsamlingarna. Det finns även anledning för till exempel den Historiska 
institutionen att använda sig av samlingarna till undervisning och så vidare. 
Harald Nilsson nämner att Myntkabinettet skulle vara en betydlig resurs för 
inte minst ämnet Ekonomisk historia. Ändå är det endast Institutionen för 
Arkeologi och Antikens historia som påfrestas av den utgiften.  Som jag har 
förstått kräver varken Myntkabinettet eller Konstsamlingarna något anslag från 
institutionerna. Egentligen finns det ingen anledning för Konstvetenskapliga 
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Institutionen att inte betala en avgift för magasineringskostnad etc. Även 
Konstsamlingarna har från allra första början varit en betydande del i den 
Konstvetenskapliga Institutionen.  När det gäller den ”tredje uppgiften” vill jag 
även påpeka att det inte endast behöver gynna de humanistiska ämnena utan 
kan även ge publicitet till andra fakulteter. Under år 2005 hade till exempel 
Museum Gustavianum haft naturvetenskap som tema i deras tillfälliga 
utställningar för att bland annat locka till sig studenter till de 
naturvetenskapliga ämnena. Till utställningen använde de då både föremål från 
sina egna samlingar såväl som olika exemplar från Evolutionsmuseet. 
Universitetet har även nytta av samlingarna vid olika representationstillfällen. 
Museum Gustavianum och Konstsamlingarnas studiesamling används ofta vid 
större festligheter. Jag vill säga att universitetets samlingar inte endast tillhör 
en enda institution utan är en tillgång för hela universitetet och bör därför 
finansieras på så sätt också. 
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6 Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om samarbetet universitet och universitetsmuseum 
emellan. Med en utgångspunkt i att det finns en pedagogisk poäng att använda 
sig av primära källor i undervisning och forskning hävdar jag att ett gediget 
samarbete är både viktigt för universitetet som för universitetsmuseet. 
Uppsatsen tar upp de möjligheter och restriktioner som uppmuntrar respektive 
hindrar ett samarbete. Det redovisas även för vad som redan finns och vad som 
saknas i detta samarbete idag. 

Egentligen är det inte mycket som skiljer ett universitetsmuseum från 
andra museer förutom det faktum att de innefattar samlingar som på något sätt 
har en anknytning till universitetet. Utmärkande är också den möjliga 
relationen med undervisningen och forskningen på universitetet. 
Huvudsakligen har dessa samlingar kommit till för att förvara de samlingar 
som uppkommit på universitetet från behovet av åskådnings- och 
referensmaterial till undervisningen och forskningen. Museum Gustavianum är 
ett av Uppsala universitets museer och innefattar bland annat, Museet för 
nordiska fornsaker, Antiksamlingen, Victoriamuseet samt Konstsamlingarna 
och Myntkabinettet. Dessa har en anknytning till och är av betydelse för 
Institutionen för Arkeologi och Antik historia samt den Konstvetenskapliga 
Institutionen. De är dock viktiga för även andra institutioner/fakulteter och för 
universitetet i stort. Förutom att vara en resurs för undervisning och forskning 
kan museet även vara en betydande del för universitetets ”tredje uppgift” 
genom att visa upp forskningsresultat och väcka intresse för universitetets 
ämnen. Ett gediget samarbete universitet och universitetsmuseum emellan är 
även en motivering till att universitetet i första taget har samlingar i sin ägo. 

De faktorer som försvårar ett sådant samarbete är museets dubbla ansvar, 
att tjäna såväl universitetet som allmänheten. De tvingas till en fokus på 
allmänheten då denna står för en betydande del av deras inkomst. 
Tillgängligheten är ännu en viktig faktor då det blir omöjligt för till exempel 
forskare att använda samlingarna om de inte vet vad dessa innehåller. Museum 
Gustavianum har ett pågående projekt att tillgängliggöra och synliggöra sina 
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samlingar genom att lägga ut dessa på Internet. Detta beräknas vara klart inom 
år 2006. Vilka som ska stå för finansieringen av samlingen har även kommit att 
leda till en minskad användning av samlingarna. Idag får Institutionen för 
Arkeologi och Antik historia stå för en del av magasineringskostnaderna, vilket 
inneburit att institutionen i viss mån slutat använda samlingen då de inte klarar 
av den utgiften. Mut99 skriver i Bryggan över sekler att det inte finns någon 
anledning till att dessa kostnader ska komma från universitetsgemensamma 
medel då det huvudsakligen är den direkt anknytande institutionen som får 
mest nytta av samlingen. Samlingarna har dock inte endast någon nytta för den 
anknutna institutionen utan även för andra institutioner och fakulteter. Museet 
med dess samlingar är inte endast en tillgång för institutionen utan även för 
hela universitetet. 
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