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Introduktion 

Uppsala universitet har starka historiska rötter och är en viktig institution för 
svenskt utbildningsväsende. Universitetet har spelat en stor roll för svensk historia 
och från universitetets håll arbetar man idag med att stärka och bevara sin roll 
som kulturarvsbärare.1 Även för Uppsala är universitetet en stor och viktig del. 
Staden fylls av universitetets närvaro och dess cirka 45 000 studenter.2 För många 
av dem är de tretton studentnationerna, hädanefter även kallade nationer, på flera 
sätt en viktig del av studentlivet. Nationernas historia sträcker sig nästan lika långt 
tillbaka i tiden som universitetets och de besitter, liksom universitetet, ett viktigt 
kulturarv. Studentnationerna har sedan de skapades samlat föremål av olika slag, 
mestadels böcker och tavlor, och gör så än idag, dock i långt mindre utsträckning 
än förr. Många nationer har i sin ägo stora kulturella skatter, dels ekonomiska men 
kanske framför allt emotionella och historiska. Dagens bild av studentnationerna 
består främst av fest och pub, och vi vill med denna uppsats lyfta fram den seriösa 
och viktiga roll nationerna spelar för studentstaden Uppsala, Uppsala universitet 
och dess studenter. 

Under vårterminen 2010 skrev vi magisteruppsatsen Dokumentationsproces-
sen – En dokumentering av föremål på Smålands nation i musei- och kulturarvs-
vetenskap vid institutionen för ABM på Uppsala universitet. Uppsatsens syfte var 
att utifrån en dokumentation av Smålands studentnations föremålssamling be-
handla problem med föremålshantering och nationens kunskap om detta. Under 
arbetet med uppsatsen insåg vi de stora brister som finns vid Uppsalas studentna-
tioner vad gäller föremålshantering, kunskap om samlingarna och intresse och 
ekonomiska förutsättningar för att bättre vårda dessa. Denna masteruppsats är en 
fortsättning på detta ämne med syfte att undersöka kulturarvsarbetet på nationer-
na. 

Denna uppsats titel är tagen från två av våra intervjuer, där just kommentaren 
”Vi är ju inget museum” nämndes av informanterna.3 

                                                 
1 Uppsala universitets webbsida > Om UU > Mål, strategier och planer > Mål och strategier > Mål och stra-
tegier för Uppsala universitet > Mål och strategier för UU.  
2 Uppsala universitets webbsida > Uppsala Universitet > Om UU > UU i korthet. 
3 Intervju 18/1 2011; Intervju 20/1 2011. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att med bakgrund i vår förra uppsats undersöka 
hur kulturarvshanteringen på Uppsala universitets studentnationer går till. För att 
undersöka detta utgår vi från följande frågeställningar:  

• Hur ser kunskapen om kulturarvshantering ut bland de föremålsansvariga 
på nationerna? 

• Prioriterar nationerna sina kulturarv ekonomiskt sett? 

• Hur förvaras och hanteras kulturarvsföremålen på nationerna? 

• Vilka attityder till, och kunskaper om, nationernas kulturarv har de som 
ansvarar för kulturarvsföremålen? 

• Vilken roll har de ansvariga för kulturarvsbevarandet?  

Sammanfattningsvis formulerar vi vår frågeställning så här: Hur handskas natio-
nerna med sina kulturarv? Under denna fråga vill vi alltså inbegripa dels den fy-
siska hanteringen, dels hur kulturarvet prioriteras ekonomiskt, dels inställningar 
till kulturarvet och slutligen kunskap om kulturarvet vid nationerna.  

Vår förhoppning är att uppsatsen kan komma att fungera som underlag för ett 
fortsatt arbete med att stärka nationernas roll som betydelsefulla identitetsskapare 
och symbolbärare för universitetet och dess studenter.  

Vi kommer även att formulera möjliga lösningar på eventuella problem och 
svårigheter i nationernas kulturarvshantering. 

Undersökningens avgränsning 

Idag finns studentnationer i Uppsala, Lund, Helsingfors och Tartu. Vi har valt att 
endast undersöka studentnationerna i Uppsala eftersom vi vill åstadkomma en mer 
sammanhållen och djupare analys av kulturarvshanteringen. Att inkludera natio-
nerna i andra städer hade gjort undersökningen spretig och ytlig eftersom nations-
väsendet i olika städer kan se väldigt olika ut. Man kan tänka sig att till exempel 
användandet av lokaler, studentdeltagande och organisation skiljer sig mycket 
mellan städer och länder. Att kartlägga detta hade inte rymts inom ramen för den-
na undersökning. Det är tänkbart att en jämförande studie av olika städers och 
länders nationsväsen kunde vara givande för en förståelse av skillnader och likhe-
ter nationerna emellan som kan påverka kulturarvshanteringen. En sådan vidgning 
skulle kunna vara en eventuell fortsättning på denna studie. 

Vi har angett tretton nationer i Uppsala men till dessa skulle ytterligare en 
kunna räknas; Skånelandens nation. Denna nation startades under 1960-talet med 
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syfte att kringgå kårobligatoriet. Medlemskapet i nationen var gratis och genom 
medlemskapet fyllde man det förut gällande kårobligatoriet. I och med att obliga-
toriet avskaffats har Skånelandens nation nu uppfyllt sitt syfte och därmed upp-
lösts. I och med att nationen aldrig varit en fysisk nation har vi inte upptagit den i 
vår undersökning. 

Vi har även valt att avgränsa undersökningen till att gälla främst det materiel-
la kulturarvet i form av konstföremål och inventarier. Vi har alltså inte undersökt 
arbetet för att bevara seder och traditioner. Vi har heller inte inkluderat nations-
byggnaderna, nationsgravar eller nationsbostäder. Anledningen till detta är att vi 
vill undersöka den fysiska hanteringen av kulturarvet samt att ett vidare under-
sökningsområde skulle bli för stort att bearbeta inom denna uppsats. Dessa områ-
den är dock viktiga att inkludera i nationernas kulturarv och en vidare undersök-
ning av området kan innehålla dessa. 

Vi har valt att intervjua endast en person på varje nation. Att intervjua flera 
personer på varje nation hade kunnat skapa en bredare och mer trovärdig bild av 
kulturarvsarbetet. Dock ser vi ett problem i detta eftersom de engagerade på na-
tionerna har väldigt skilda ansvar och intressen inom verksamheten. Att intervjua 
den person på nationen som har det främsta föremålsansvaret ger således den mest 
sannolika bilden av just kulturarvshanteringen. 

Översikt över tidigare forskning 

Eftersom studentnationer numer endast finns i Sverige, Finland och Estland är 
litteraturen om vårt ämne ytterst begränsad. Vi har inte lyckats hitta någon väsent-
lig internationell litteratur inriktad på studentnationer, inte heller med hjälp av en 
bibliotekarie hade vi någon lycka. Den litteratur som finns om Uppsala nationers 
kulturarvsarbete kommer från vår egen institution, institutionen för ABM.4 Vi har 
även tagit hjälp av olika rapporter om Uppsala universitets kulturarvsarbete där 
nationerna nämns. 

Internationell litteratur och forskning kring universitetsmuseer, universitets-
samlingar och kulturarv på universitet finns det däremot mycket av, dock knappt 
någon svensk. Därför applicerar vi den internationella forskningen på vårt svens-
ka universitet. 

Eftersom vi genom denna uppsats vill visa på studentnationernas kulturarv 
som en viktig och betydande del av Uppsala universitets kulturarv är även forsk-
ningen kring universitetsmuseers roll för universitetsväsendet intressant att visa 
på. 

                                                 
4 ABM – Arkiv, bibliotek och museum. 
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Nationerna som en del av universitetets kulturarv 
Den som i Sverige forskat mest om studentnationernas roll för Uppsala universitet 
är Lars Burman, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och in-
spektor vid Värmlands nation. Han klargör i sin skrift Att förvalta sitt pund: Om 
kulturarv och kulturarvsstrategier vid Uppsala universitet för hur Uppsala univer-
sitets kulturarvsarbete ser ut. Syftet med skriften är att ”beskriva och problemati-
sera kulturarvsområdet, men också ge underlag för strategier för kulturarvets syn-
lig- och nyttiggörande.”5 Han påpekar i förordet att: 

Det är viktigt att ett universitets materiella kulturarv inte ses isolerat. […] Föremålssamling-
arna är en del i en svårbeskriven och motstridig helhet av historiskt givna sammanhang, 
forsknings- och undervisningstraditioner, värderingar, bildningsideal, sociala umgängesfor-
mer, konstnärlig verksamhet och byggnadsfrågor. Tillsammans utgör allt detta vad som kan 
kallas Uppsala universitets ”kulturarv”.6 

Med sin skrift vill Burman understryka att: 

[…] kulturen/kulturarvet vid Uppsala universitet är en strategisk resurs om ambitionen är att 
behålla positionen som ett världskänt och på en rad områden världsledande universitet.7  

Burman definierar kulturarv så här: 

Föremål, byggnader, traditioner och berättelser som fått en historisk laddning och som till-
räckligt många människor har funnit värda att förhålla sig till och därmed vårda – eller för-
ändra.8 

Burman delar in universitetets kulturarv i fyra kategorier; materiellt och immate-
riellt kulturarv inom Uppsala universitets ansvar och bestämmanderätt samt mate-
riellt och immateriellt kulturarv utanför Uppsala universitets ansvar och bestäm-
manderätt. Tanken med denna uppdelning är att förenkla översikten av universite-
tets kulturarv eftersom det annars kan vara svårt att överblicka omfattningen av 
det. 

Nationernas kulturella värde hamnar under kategorierna för det materiella och 
immateriella kulturarvet utanför universitetets ansvar och bestämmanderätt. Na-
tionerna är studentstyrda genom direktdemokrati och är sålunda utanför universi-
tetets ansvar, samtidigt är de starkt sammankopplade med universitetet genom 
historia, tradition och självklart nationsinspektorerna. Burman ger exempel på 
stora materiella kulturarvsvärden i nationernas konst-, bok- och arkivsamlingar. 
Han lyfter även fram de tretton nationsbyggnaderna som en viktig del av det ma-
teriella kulturarvet utanför universitetets ansvar och bestämmanderätt. Husen har, 

                                                 
5 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 7. 
6 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 7. 
7 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 7. 
8 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 11. 
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liksom många delar av universitetet, funnits i staden sedan hundratals år och är 
således en viktig och framträdande roll i Uppsalas stadsbild. Byggnaderna är även 
samlingsplatser för stadens studenter och bär dessutom på byggnadshistoriska 
värden.9  

De festtraditioner nationerna bevarar (som till exempel vårbalen), det rika fö-
reningslivet och den blomstrande kör- och orkesterverksamheten är några av de 
immateriella kulturarv som nationerna bär på. Burman poängterar nationernas roll 
som grogrund för organisatorisk förmåga och som en plats för övning i demokrati 
och kritiskt tänkande.10 Han menar även att nationerna ofta är vad alumner identi-
fierar sig med från sin studietid:  

Mitt intryck är att identifikation sker med institution, ämnesdisciplin, utbildningsprogram, na-
tioner. Först i andra hand sker identifikationen med universitetet som helhet.11 

och att: 

[…] gamla studenter […] tycks betrakta sin studentidentitet som i första hand kopplad till ut-
bildningar, ämnen, institutioner, nationer och vänkretsar – först i andra eller tredje hand hör 
man till Uppsala universitet.12 

Burman menar att detta kan bero på decentraliseringen av universitetsorganisatio-
nen samt att alumnverksamheten på nationerna är större än den universitetet be-
driver.13  

I och med att Burman klargör för nationernas viktiga kulturarv i förhållande 
till universitetet påpekar han även problematiken i att nationerna inte har profes-
sionell personal som tar hand om de samlingar som finns. Han menar att man för 
att förändra detta bör stötta nationerna i deras kulturarvsbevarande arbete genom 
att använda samlingarna som resurs för studenter vid universitetet som utbildar sig 
inom kultursektorn.14 Att universitetsmuseerna överlag måste ses som resurser i 
undervisning och forskning vid universitetet är något Burman vill lyfta fram. Han 
menar att ”det är […] pedagogiskt effektivt att ibland få arbeta med autentiska 
material.”15 Enligt Burman har användandet av autentiska material i undervisning 
minskat kraftigt. Detta kan ha att göra med att undervisningstimmarna blivit färre 
och studentgrupperna större vilket försvårar den sortens undervisning som krävs 
för att kunna studera till exempel historiska föremål.  

                                                 
9 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 23. 
10 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 23. 
11 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 14. 
12 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 22. 
13 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 14, 22.  
14 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 24. 
15 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 42. 
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Burman lyfter fram vikten av att använda sitt historiska arv för att bevara sin 
roll som betydelsefullt universitet och ger exempel på hur universitet i andra län-
der gjort just detta. Cambridge University är på många sätt likt Uppsala universi-
tet med flera universitetsmuseer och botaniska trädgårdar. Samtidigt skiljer de sig 
mycket åt eftersom Cambridge University inte huvudsakligen finansieras genom 
statliga medel utan istället är ekonomiskt självständiga.16 Även den ekonomiska 
situationen på universitetsmuseerna skiljer sig åt mellan dessa två. Universitets-
museerna i Uppsala finansieras genom universitetet, medan museerna kopplade 
till Cambridge University finansieras genom fonder och donationer. Både Camb-
ridge University och dess museer har på så sätt en tradition av ekonomiskt själv-
bestämmande. Burman menar alltså att svenska universitetsmuseer skulle dra nyt-
ta av en liknande organisation där museerna tilldelas öronmärkta resurser.17  

Ytterligare en skillnad som Burman lyfter fram är den sociala: 

Akademiska nätverk, kulturell stolthet, ansvarsvilja vad gäller kulturarvet samt frivilligenga-
gemang bidrar till att förklara stabiliteten inom denna sida av verksamheten i Cambridge.18 

Extra intressant för denna uppsats är ett av de dokument Burman hänvisar till. I 
Mål och strategier för Uppsala universitet presenteras de grundläggande värde-
ringar, strategier och mål som Uppsala universitets hela verksamhet ska sträva 
mot. Här finns nationerna omnämnda, bland annat ska Uppsala universitet: 

[…] erbjuda miljöer där studenterna utvecklas till kunniga, kritiskt tänkande, kreativa och an-
svarskännande individer och uppmuntra studenternas aktiva arbete och engagemang inom fö-
reningar, kårer och studentnationer19  

samt att: 

Utbildningen vid Uppsala universitet berikas av en aktiv kultur- och bildningsmiljö. Studen-
terna ges möjlighet till vidgade perspektiv, personlig utveckling och bildning genom en tradi-
tion av studentengagemang inom nationer, kårer och föreningar. Studenterna förbereds för att 
bidra till samhället och en hållbar utveckling samt för ett framtida arbetsliv.20 

Att nationerna är av stor vikt för studenter är alltså tydligt även för universitetet 
som gör dem till en del av den plan som ska vara till grund för universitetets alla 
delar.21 

                                                 
16 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 31. 
17 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 31. 
18 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 32. 
19 Uppsala universitets webbsida > Om UU > Mål, strategier och planer > Mål och strategier > Mål och 
strategier för Uppsala universitet > Mål och strategier för UU. 
20 Uppsala universitets webbsida > Om UU > Mål, strategier och planer > Mål och strategier > Mål och 
strategier för Uppsala universitet > Mål och strategier för UU. 
21 Uppsala universitets webbsida > Om UU > Mål, strategier och planer > Mål och strategier > Mål och 
strategier för Uppsala universitet > Mål och strategier för UU. 
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Universitetsmuseer och -samlingar 
Det finns mycket internationell forskning och litteratur samt flera internationella 
samarbetsorgan kring universitetsmuseer och universitetssamlingar idag, några av 
dessa är ICOM’s International Committee for University Museums and Collec-
tions (UMAC), nätverket Universeum och University Museums Group UK 
(UMG). Några svenska satsningar är däremot svåra att hitta. Därför ger vi här en 
kort redogörelse för internationell forskning kring universitetsmuseer och univer-
sitetssamlingar. 

Universitetssamlingarnas historia 
Några av de tidigaste formerna av museer skapades inom universiteten. I 
UMAC’s riktlinjer förklaras hur universitetssamlingar speglar ett universitets eller 
ibland ett helt lands historia, arv och utveckling, men att samlingarna även har en 
viktig nutida roll vad gäller ett universitets identitet. Samlingarna har vanligtvis 
uppstått genom århundraden av bidrag från olika personer och hade ursprungligen 
ett vetenskapligt syfte. Det var föremål och verktyg som köptes eller mottogs som 
gåvor för att användas i utbildning och forskning. På så sätt är föremålssamlingar 
på universitet väldigt olika de flesta övriga museisamlingar.22 

I University Museums in the United Kingdom. A National Resource for the 
21st Century betonas hur unika samlingar universitetsmuseer har. Enligt Depart-
ment for Culture, Media and Sport (DCMS) är 30 procent av universitetssamling-
arna av nationell eller internationell vikt. Universitetsmuseerna har unika kom-
pletta kategorier och grupper av material som inte finns någon annanstans i den 
offentliga sektorn, något som har sin bakgrund i att universitetens uppdrag och 
fokus historiskt sett har varit forskning och universitetsutbildning. Trots detta har 
universitetsmuseerna i Storbritannien en låg ställning, därför pågår nu olika för-
sök att lyfta fram deras potential. 23 

Definitioner av universitetskulturarv samt rekommendationer för skötsel 
I december 2005 antog Europarådet ”Recommendation on the Governance and 
Management of University Heritage” som lägger fram riktlinjer för hur kulturarv 
vid universitet ska styras och skötas. Den riktar sig till regeringar, men villkoren 
kan användas även av andra allmänna instanser eftersom ansvaret för universi-
tetskulturarv är delat. I rekommendationen ges en definition av universitetsarv: 

For the purposes of this recommendation, the “heritage of universities” shall be understood to 
encompass all tangible and intangible heritage related to higher education institutions, bodies 
and systems as well as to the academic community of scholars and students, and the social 
and cultural environment of which this heritage is a part. The “heritage of universities” is un-

                                                 
22 University Museums and Collections webbsida > Governance > Guidelines and Policies > University 
Museums and Collections: Importance, Responsibility, Maintenance, Disposal & Closure. UMAC guidelines. 
23 University Museums Group UKs websida > Advocacy > Download the full report.  
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derstood as being all tangible and intangible traces of human activity relating to higher edu-
cation. It is an accumulated source of wealth with direct reference to the academic commu-
nity of scholars and students, their beliefs, values, achievements and their social and cultural 
function as well as modes of transmission of knowledge and capacity for innovation.24  

Nationerna, både som företeelser, byggnader och samlingar, stämmer in på denna 
definition av universitetsarv.   

Hur det historiska universitetskulturarvet kan användas idag 
Patrick J. Boylan menar att universiteten kan använda och dra fördel av sina histo-
riska kulturarv idag. I artikeln ”Museums and collections in relation to the herita-
ge of the university” påtalar han vikten av ett universitets arv. Han menar att om 
ett historiskt universitet på ett stolt och tydligt sätt visar upp sitt arv kan detta 
locka dels studenter, dels professionell akademisk personal och forskare, och dels 
upprätthålla och utveckla relationer till universitetets alumner. Vidare menar Boy-
lan att en hög profil inom detta område också är till stor hjälp för universitetets 
relationer till det övriga samhället, bland annat potentiella privata och affärsmäs-
siga välgörare och sponsorer.25 Boylan poängterar även den kulturella turismen, 
ett område inom vilket ett historiskt universitets kulturarv har en viktig roll:  

When they are right promoted, the values, traditions and historic features of an ancient uni-
versity can be one of the main, or indeed the most important, attraction for visitors, as for ex-
ample at Oxford in England, or New Haven (Yale University) in the USA.26  

I artikeln ”Universities and Museums: Past, Present and Future” beskriver Boylan 
hur universitetsmuseer till viss del kan ändra inriktning för att fungera som muse-
er över olika universitets historia, något han menar kan vara till gagn för universi-
tetets bild utåt och locka besökare.27  

Enligt Boylan ser många universitet sina museiarv som problem snarare än 
möjligheter. På grund av en stor konkurrens om studenterna har universiteten bli-
vit alltmer marknadsstyrda. Boylan påpekar att historiska samlingar och arv van-
ligtvis inte är det man helst prioriterar ekonomiskt, eftersom de kostar och tar 
mycket plats. Istället är det viktigt att utveckla undervisning och liknande för att 
locka studenter.28 Han vill dock betona den betydelse ett universitetskulturarv kan 
medföra: 

[…] an ancient university’s heritage should be recognised, protected, promoted, indeed posi-
tively exploited as a very valuable advantage in the increasingly competitive and market-led 
world in which higher education has to operate these days.29  

                                                 
24 Universeums webbsida > Council of Europe Recommendation > English PDF.  
25 Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the university”, s. 67. 
26 Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the university”, s. 68. 
27 Boylan, P. (1999), ”Universities and Museums: Past, Present and Future”, s. 53. 
28 Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the university”, s. 66-68. 
29 Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the university”, s. 67. 
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Boylan drar även en parallell till många nyare universitets försök att efterlikna de 
äldre universitetens traditioner och seder, bland annat gällande ceremonier och 
akademiska kläder, samt hur de ofta anlägger gallerior, kulturcentra, teatrar och 
liknande. Detta alltså trots att de äldre universiteten i många fall ser liknande ärv-
da delar och verksamheter som betungande och problematiska.30  

Ett gemensamt europeiskt universitetsarv? 
Boken The Heritage of European Universities baseras på ett antal artiklar samt 
frågeformulär och fyra möten med representanter från utvalda europeiska univer-
sitet. Samarbetet utgår från en övertygelse om att universitetet har en nyckelroll 
för Europas kulturarv, därför vill man uppmuntra ett samarbete mellan universite-
ten i Europa för att definiera en gemensam inställning till sina liknande problem 
vad gäller kulturarvet.31 Enligt Nuria Sanz och Sjur Bergan bygger universitet och 
andra högre utbildningscentra på ett gemensamt europeiskt akademiskt arv som 
utvecklades på de ursprungliga akademiska institutionerna, det vill säga universi-
teten.32 Sanz och Bergan betonar även att universiteten är bland de äldsta institu-
tioner som har överlevt i mer eller mindre samma form sedan medeltiden.33 De 
menar att en viktig del är de gemensamma grunder som det europeiska universi-
tetsarvet bygger på: 

[…] such as the principles of academic autonomy, intellectual curiosity, the freedom to teach, 
pursue research and publish its results and the rigorous standards of peer review.34  

Ett annat mål för samarbetet är att komma fram till hur man bäst kan definiera 
kulturarvets betydelse för det akademiska samhället och dess sociala kontext. 
Sanz och Bergan menar att även om historia och materiella föremål är viktiga för 
kulturarvet, så blir de kulturarv först då någon identifierar sig med dem. Det är 
endast så länge kulturarvet betyder något för individer eller grupper som det hålls 
levande.35 Sanz och Bergan anser att en del av universitetsarvet som kan vara i 
riskzonen är den akademiska gemenskapen mellan forskare och studenter. De 
menar att detta är en imaginär gemenskap, som människor i allt mindre utsträck-
ning identifierar sig med. De påtalar en minskad identifikation med den akade-
miska världen och menar att en väsentlig del av universitetsarvet skulle förloras 
om den akademiska gemenskapen inte kan identifiera sig själv genom sin utbild-
ning och inom universitetskulturarvet. Sanz och Bergan menar att detta är ett pro-

                                                 
30 Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the university”, s. 67 
31 Sanz, N. & Bergan, S. (2002), ”The cultural heritage of European universities”, s. 49, 51. 
32 Sanz, N. & Bergan, S. (2002), ”The cultural heritage of European universities”, s. 12. 
33 Sanz, N. & Bergan, S. (2002), ”The cultural heritage of European universities”, s. 49. 
34 Sanz, N. & Bergan, S. (2002) ”The cultural heritage of European universities”, s. 13. 
35 Sanz, N. & Bergan, S. (2002), ”The cultural heritage of European universities”, s. 55. 

 15



blem eftersom den akademiska gemenskapen tar mer ansvar för sitt arv om det 
faktiskt ser sig självt som just en gemenskap.36  

I ”The idea of Europe through the history of universities: the European di-
mension as university heritage in the past, today, and in the future” påtalar Paolo 
Blasi att dagens student har en stark europeisk identitet. Vidare menar han att uni-
versiteten borde hjälpa denna europeiska identitet genom att återupptäcka sina 
gemensamma ursprung, värderingar och kulturer. Detta anser Blasi kan göras med 
hjälp av att se till historien och till traditioner: “The past remains for all of us the 
common root on which we can build up a future of novelty and imagination.”37  

Forskning om arkiv och konstsamlingar på nationer i Uppsala 
Vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet har tre uppsatser publicerats 
som är av intresse för vår undersökning. Dels den magisteruppsats vi skrev om 
Smålands nations konstsamling som vi redan nämnt, dels en uppsats om Gästrike-
Hälsinglands nations konstsamling och om samtliga studentnationers arkivhanter-
ing. Nedan presenteras dessa tre uppsatser. 

Om Smålands nations konstsamling 
Vårt magisterarbete Dokumentationsprocessen från 2010 bestod av en dokumen-
tering av konstföremål på Smålands nation i Uppsala och en analyserande text om 
denna. Målet med arbetet var, förutom att få erfarenhet av dokumentering, att få 
kunskap om vård av föremål samt att skapa bättre förutsättningar för nationen att 
vårda sina föremål.38  

Något som tydligt framgick var att det på nationen inte fanns mycket kunskap 
om eller intresse för konstföremålen. Nationens konst var skadad och utsatt för 
påfrestningar genom dålig förvaring och bristfällig vård. Förvaringen i två bokför-
råd i källaren var oordnad och väldigt felaktig, exempelvis med tavlor som stod på 
golvet och lutade mot väggen. Detta resulterade i skador på tavlor, bland annat en 
teckning från 1847 som skadats av silverfiskar och en duk som skavts sönder av 
en annan tavlas ståltråd.39  

Något som försvårar hanteringen av föremålen var avsaknaden av en inventa-
rielista eller katalog. Föremålen hade inte heller några aktuella inventarienummer. 
Ett behov som framkom tidigt under arbetet var det av en databas, något som na-

                                                 
36 Sanz, N. & Bergan, S. (2002), ”The heritage of European universities: the way forward” s. 167. 
37 Blasi, P. (2002), “The idea of Europe through the history of universities: the European dimension as uni-
versity heritage in the past, today, and in the future”, s. 109. 
38 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 5. 
39 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 9, 13, 15. 
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tionen inte hade tillgång till men som verkligen skulle underlätta en inventering 
av föremålen.40 

Att organisera föremålen på ett optimalt sätt visade sig även det problema-
tiskt, eftersom det inte fanns något organiserat magasin i nationsbyggnaden. Un-
der arbetet framgick även att det rådde viss platsbrist på nationen, dels för att 
många olika intressen skulle samsas om lokalerna och dels på grund av byggna-
dens utformning. Huset byggdes 1957, sedan dess har nationens verksamhet vuxit 
och ändrats vilket medför allt större krav på lokalerna. Som en följd av detta var 
konstföremålen placerade i källarrum med avloppsrör i taket, dålig isolering med 
mera.41  

Något som påverkade föremålsvårdens kvalitet var de snabba bytena av ar-
kivarier och antikvarie på nationen. De valdes till ämbetet för ett år, vilket innebär 
att de hade en väldigt kort tid på sig att genomföra något, eller att ens få en omfat-
tande uppfattning och kunskap om nationens konstföremål. Dessutom var över-
lämningar mellan avgående och nyvalda ämbetsmän ofta dåligt genomförda, vil-
ket medförde att kunskaper om samlingen faller bort.42 

Nationen, som är en ideell förening driven av studenter, har en mångfacette-
rad verksamhet. Detta medför att dess ekonomi ska täcka in många olika områden. 
Vi fick under tiden på nationen intrycket av att det främst handlade om att inte gå 
med underskott. Under sådana förhållanden är det svårt att lägga pengar på konst 
och dess förvaring. I arbetet hävdade vi dock att nationen i och med att kårobliga-
toriet skulle avskaffas hade en möjlighet att använda sig av sitt kulturarv för att 
stärka sin gruppidentitet, samt att lyfta fram nationens historia för att främja dess 
framtid. En slutsats vi kom fram till var att det på nationen var mer fokus på det 
immateriella kulturarvet än på det materiella, något som också kunde förklara det 
låga intresset för nationens kulturarvsföremål.43 

Under arbetets gång insåg vi ett på nationen stort behov av grundläggande 
kunskap kring förebyggande konservering. För detta område använde vi oss av 
Tidens tand: Förebyggande konservering av Monika Fjaestad. Genom förebyg-
gande konservering kan man relativt lätt skapa bra lösningar, och i längden blir 
den preventiva vården mycket billigare än att lämna in ett väldigt skadat föremål 
till en konservator.44 Som en bilaga till arbetet gjorde vi en grundläggande hand-

                                                 
40 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 7. 
41 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 6, 10, 15-16.  
42 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 14.  
43 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 9-10, 19. 
44 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 17. 
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bok som innehåller förslag och tips för förvaring och behandling av föremålen. 
Förslagen handlar främst om förebyggande konservering.45  

I slutdiskussionen betonar vi att Smålands nation som ägare av kulturhistoris-
ka föremål har ett etiskt ansvar att vårda sina föremål, dels gentemot sin egen or-
ganisation och sina medlemmar, dels gentemot det omgivande samhället, samt att 
en kulturhistorisk samling inte tillhör bara dem som äger den rent fysiskt.46  

Om Gästrike-Hälsinglands nations konsthantering 
Resultatet av 150 års samlande. En dokumentation av Gästrike-Hälsinge nations 
konstsamling, en magisteruppsats av Karolina Svensk från 2009, redogör för ett 
dokumentation av en studentnations konstsamling. Efter att Gästrike-Hälsinge 
nation valde att göra en insats för sin konstsamling ombad de Svensk att bistå med 
att ordna konstsamlingen och se till att den förvarades på rätt sätt. Det första ste-
get var en dokumentering, som är det som presenteras i magisterarbetet. Nationen 
hade två dokumentationer, från 1964 respektive 1988, men dessa var båda ofull-
ständiga. Senare steg som förhoppningsvis väntar efter dokumenteringen är om-
byggnationer av arkivet och restaurering av tavlor.47 

Svensk menar att en ordnad och väldokumenterad samling är viktigt för för-
varingen av föremål, eftersom de då inte utsätts för onödiga påfrestningar. De 
flesta verk i samlingen hade ett obetydligt ekonomiskt värde, men affektionsvär-
det för nationen och dess medlemmar är desto större.48 

Samlingen består av, förutom cirka 40 inspektorsporträtt, ungefär 50 mål-
ningar och etsningar samt ett tiotal skulpturer. Svensk beskriver hur samlingen 
länge farit illa, och att de främsta orsakerna är brist på ekonomi och intresse. Sam-
lingen förvarades i nationens arkiv, som inte hade temperatur eller luftfuktighet 
anpassad till målningar, och flera verk var i behov av restaureringsåtgärder. Flera 
verk var separerade från sina ramar och de flesta hade allvarliga skador i duken. 
Svensk pekar på de höga restaureringskostnaderna som orsak till att nationen inte 
har restaurerat verken, och menar att man även en tid framöver inte kommer att ha 
ekonomisk möjlighet att göra det.49 

Några faktorer som försvårade Svensks dokumenteringsarbete var att arkiv-
förteckningen var ofullständig sedan 1996, samt att en kassabok för konstsam-

                                                 
45 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation. Bilaga 1, ”Handbok för antikvarie och andra berörda”. 
46 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Smålands 
nation, s. 18.  
47 Svensk, K. (2009), Resultatet av 150 års samlande: en dokumentation av Gästrike-Hälsinge nations konst-
samling, s. 4-5. 
48 Svensk, K. (2009), Resultatet av 150 års samlande: en dokumentation av Gästrike-Hälsinge nations konst-
samling, s. 9. 
49 Svensk, K. (2009), Resultatet av 150 års samlande: en dokumentation av Gästrike-Hälsinge nations konst-
samling, s. 4, 12.  
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lingen, som möjligtvis innehåller uppgifter kring hur flera verk förvärvades, var 
förkommen.50 

Om nationernas arkivhantering 
Mikael Larssons magisteruppsats Arkiverande studenter. Om arkivhanteringen 
vid studentnationerna i Uppsala från 2010 är inriktad på arkivhanteringen på 
Uppsalas nationer och varför arkivhanteringen där ser ut som den gör. Ämnet är 
intressant bland annat för att nationernas arkivarier har en särställning rent profes-
sionellt. De är studenter, vanligtvis utan arkivarieutbildning eller tidigare erfaren-
het av arkivsysslor, som ideellt utför arkivarieämbetet på sin respektive nation.51 

Av Larssons undersökning framgår att vissa av nationernas arkiv är relativt 
oordnade och att många av arkivarierna hade bristfällig kunskap om bland annat 
vilka funktioner föreningsarkiv fyller. Larsson konstaterar att nationernas arkiv-
hantering generellt sköts bristfälligt, även om variationer mellan nationerna före-
kommer. Den främsta orsaken anser han vara att de flesta inte är professionella 
arkivarier och därför saknar nödvändiga kunskaper för att kunna ordna och för-
teckna arkiv på rätt sätt. Att rekrytera professionella arkivarier är förmodligen en 
omöjlighet för nationerna, menar Larsson, eftersom de är ideella föreningar. Lars-
son drar slutsatsen att det förekommer nationsarkivarier som ställt upp till ämbetet 
utan något egentligt intresse, utan enbart för ämbetsmannaförmånernas skull. Han 
anser därför att nationerna borde vara noggrannare med att välja personer till detta 
ämbete. Samtidigt, menar Larsson, har vissa nationer allmänt svårt att rekrytera 
ämbetsmän, och ser hellre någon olämplig person på posten än att den är vakant. 
Därför drar Larsson slutsatsen att nationens arkivhantering sköts tillräckligt till-
fredsställande inom de förhållanden som råder.52 

Något som Larsson menar skulle förbättra nationernas arkivhantering är om 
Arkivariekonventet53 informerar nationernas arkivarier, som i sin tur kan informe-
ra övriga ämbetsmän om vad som ska bevaras i arkivet.54 Larsson poängterar att 
en arkivaries uppfattningar av arkivet och skötseln av det påverkar hur hantering-
en och arbetet går till, och att detta även påverkar andra människors uppfattning 
om det. Enligt hans undersökning är det vissa nationsarkivarier som i princip 
missköter sina ämbeten, vilket kan få stora konsekvenser för hur man ser på arki-
vets innehåll och betydelse.55 

                                                 
50 Svensk, K. (2009), Resultatet av 150 års samlande: en dokumentation av Gästrike-Hälsinge nations konst-
samling, s. 12.  
51 Larsson, M. (2010), Arkiverande studenter: Om arkivhanteringen vid studentnationerna i Uppsala, s. 5. 
52 Larsson, M. (2010), Arkiverande studenter: Om arkivhanteringen vid studentnationerna i Uppsala, s. 37-
38. 
53 Arkivariekonventet är samarbetsorganet för nationernas arkivarier och antikvarier. 
54 Larsson, M. (2010), Arkiverande studenter: Om arkivhanteringen vid studentnationerna i Uppsala, s. 38. 
55 Larsson, M. (2010), Arkiverande studenter: Om arkivhanteringen vid studentnationerna i Uppsala, s. 39. 
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Projektet The Uppsala Audit på Museum Gustavianum 
Museum Gustavianum är ett av Uppsala universitets museer med ansvar för delar 
av universitetets samlingar. Museet påbörjade under 2008 ett projekt där de sam-
lingar som finns på universitetets institutioner ska dokumenteras för att skapa en 
överblick av dem och utifrån detta lägga fram förslag på hur samlingarna bör han-
teras i framtiden. I ”Managing the scientific heritage of a medieval university: The 
case of Uppsala University” redogör projektledarna Urban Josefsson och John 
Worley för projektets genomförande. 

De samlingar som ska dokumenteras har använts inom forskning och under-
visning på många olika institutioner och under många olika tidsperioder och är av 
betydande värde för universitetets och den svenska vetenskapshistoriens kultur-
arv. Problematiken kring samlingarnas status idag är stor. I många fall finns det 
inga register över föremålen eller så är de bristfälliga. Kunskapen om samlingarna 
ligger istället hos entusiaster på de olika institutionerna som sköter föremålen 
utöver sina egentliga arbetsuppgifter. Många av dessa entusiaster är snart i pen-
sionsåldern och när de lämnar sina arbetsplatser försvinner kunskapen med dem. 
Detta ”Generation Gap”, att kunskap går förlorad i och med generationsskiften, är 
ett stort problem för samlingarnas hälsa. Ytterligare problem är att institutionerna 
under lång tid tvingats spara pengar och på så sätt har samlingarna hamnat i kläm. 
På universitetet har man inte heller haft några gemensamma riktlinjer för gallring 
av föremål med historiska eller kulturella värden. 

Josefsson och Worley, båda anställda på Museum Gustavianum, hade ett år 
efter projektets start lokaliserat 31 olika samlingar, både inom naturvetenskap, 
humaniora och andra vetenskapliga områden. Till att börja med gjordes en grund-
läggande intervjustudie med ansvariga på institutionerna kombinerat med besök i 
de lokaler samlingarna bevarades i. Utifrån detta kunde man överblicka projektets 
storlek och konstatera att en dokumentering av samtliga samlingar var en allt för 
stor uppgift för två personer och de ekonomiska förutsättningar projektet hade och 
man började därför ta hjälp av studenter med intresse för samlingarna eller doku-
menteringsarbete. Genom att använda sig av studenter kunde fler samlingar do-
kumenteras under kortare tid och samtidigt kunde ”the Generation Gap” motarbe-
tas genom att studenter dokumenterade och bevarade föremål. Således fick kun-
skap om sin egen institutions historia. Att använda sig av studenter för att genom-
föra en sådan viktig dokumentering är inte oproblematiskt och arbetet övervaka-
des därför av professionell museipersonal och personal på institutionerna med 
kunskap om föremålen. Sakkunniga på institutionerna kunde även kontrollera och 
bidra med information om de olika föremålen för att säkerställa informationen. 

Efter projektets inledande del kunde projektledarna konstatera vissa åtgärder 
som skulle förbättra hanteringen av samlingarna. De menade att Museum Gusta-
vianum bör överta vården av samtliga samlingar, förutsatt att museet förses med 
ekonomisk möjlighet, personal och utrymme för detta. Projektledningen anser 
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även att man bör utforma en policy för hanteringen av samlingarna samt skapa 
tydliga riktlinjer för institutionerna genom att institutionernas ansvariga för sam-
lingarna ska kontakta Museum Gustavianum innan de gallrar i samlingarna. Pro-
jektledarna vill även lyfta fram att samlingarna bör användas på ett sådant sätt att 
de rättfärdigar sin existens. Detta kan göras bland annat genom utställningar, att 
föremålen lyfts fram som objekt för forskning och genom att digitalisera och pub-
licera samlingarna på Internet. Tillgänglighet till samlingarna ses sålunda som en 
viktig del i projektets målbild.56 

Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogör vi för de olika teorier vi utgått från när vi utformat vår 
undersökning. 

Grundläggande för undersökningen är att förstå vad kulturarv är och hur det 
påverkar individen och gruppen. För detta tar vi hjälp av David Lowenthals teori 
om kulturarv. Viktigt för att kunna diskutera nationernas kulturarv är också för-
ståelse för vad en samling är, varför individer och grupper samlar samt vad man 
vill åstadkomma med denna handling. Med hjälp av Susan Pearces teorier om 
människans relation till föremål och samlande kan vi undersöka detta. För att för-
stå ytterligare viktiga delar av människans relation till föremål tar vi hjälp av Pier-
re Bourdieus teori om kulturellt kapital, Ivo Maroevićs teori om föremåls förmåga 
att bära information, Igor Kopytoffs teori om föremålens biografier och olika eko-
nomiers värdesfärer, samt Annette Weiners teori om de bakomliggande orsakerna 
till varför det ibland är så svårt att skiljas från ett föremål. För att skapa ett under-
lag för bedömning av kvaliteten på nationernas fysiska hantering av kulturarvsfö-
remål utgår vi från Tidens tand: Förebyggande konservering, en magasinshand-
bok från Riksantikvarieämbetet. 

Med hjälp av alla dessa teoretiska ramverk vill vi skapa en förståelse för var-
för nationernas kulturarvshantering ser ut som den gör och varför de enskilda in-
dividerna med ansvar för detta arbete handlar som de gör. 

Om kulturarv 
Riksantikvarieämbetet beskriver kulturarv på följande vis:  

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer har skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar 
och för det vidare.57  

                                                 
56 Worley, J. & Josefsson, U. (2010) “Managing the scientific heritage of a medieval university: The case of 
Uppsala University”, s. 50-61. 
57 Riksantikvarieämbetets webbsida > Kulturarv. 
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Utöver föremål, fornlämningar och byggnader finns även immateriella kulturarv 
som traditioner, myter och berättelser.58  

David Lowenthal fokuserar The Heritage Crusade and the Spoils of History 
mycket på kulturarvets roll samt dess samspel med historia. Han menar att till 
skillnad från hur det var för bara 50 till 100 år sedan läggs idag stor vikt vid kul-
turarv.59 Det kan bland annat visa sig i länders sätt att belysa sitt förflutna eller att 
arbeta för att ge urinvånare bättre villkor och status. Lowenthal poängterar att det 
dessutom är en global företeelse; vårt ständigt föränderliga samhälle med migra-
tion, snabba teknologiska utvecklingar och så vidare gör att människor håller fast 
vid spår av stabilitet. Människor i alla tider och alla samhällen har utsatts för för-
ändringar, Lowenthal menar att skillnaden är att det förr var mindre fokus på det 
förflutna och det som gått förlorat än vad det är idag, något som orsakas bland 
annat av media.60 Han betonar dessutom att kulturarv värderas som högst när det 
är i farozonen.61 En annan skillnad mot äldre tider är att fler tar del av kulturarvet 
idag; det tillhör inte enbart en utvald elit.62 

Lowenthal menar att kulturarvet inte kan ha något sanningsanspråk, utan sna-
rare är en konstruktion för att skapa mening, gemenskap, status och så vidare. Han 
betonar att kulturarv skiljer sig från historia på flera sätt. Där historia åberopar 
sanning och vill visa det förflutna så sant och objektivt som möjligt manipulerar 
istället kulturarvet det förflutna för att uppnå något nutida mål.63 Denna manipula-
tion kan vara i form av censur, överdrifter, utelämnande, förfalskning med mera. 
Kulturarv kan ändra vår syn på historien, bland annat genom att betona impone-
rande delar av det förflutna. Andra sätt är att förlöjliga eller glömma sådant som 
är skamligt eller skadligt.64 Medan historia tillhör alla är kulturarvet till för att 
skapa och skydda grupper och individer, men gynnar bara dessa om det undan-
hålls för andra.65 

Lowenthal betonar vikten av att ha en relation till sitt kulturarv. Först när man 
ser sig som en arvtagare till det förflutna och en samling och känner att man själv 
har rätt att bestämma över detta, börjar man fundera kring dess betydelse idag och 
vilken framtida roll det kan få.66 

En viktig aspekt som Lowenthal tar upp är överflödet av kulturarv som ibland 
medför en olycklig förvaltning av samlingar. Många samlingar har inte hunnit 
katalogiseras, en stor del tas inte om hand och många är inte heller tillgängliga för 

                                                 
58 Riksantikvarieämbetets webbsida > Kulturarv > Immateriella kulturarv. 
59 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 1. 
60 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 6, 8. 
61 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History s. 24. 
62 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 10-11. 
63 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 102. 
64 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 148. 
65 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 128. 
66 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 23. 
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allmänheten. Lowenthal beskriver ett överflöd som skapar kaos, men menar att 
ingen vill tala om att stoppa tillväxten av kulturarvet eftersom det ses som en ”he-
lig ko”.67 

Lowenthals teori om kulturarv är en viktig grund för vår undersökning. Ge-
nom att använda oss av denna kan vi undersöka nationernas attityder och tankar 
kring sitt kulturarv. Genom att se huruvida de identifierar sig med sitt kulturarv  
eller ej kan vi få en förklaring till hur föremålen hanteras. Att kulturarv skulle 
vara av störst vikt när en grupps stabilitet är hotad är en aktuell tanke just nu, i 
och med att kårobligatoriet avskaffades sommaren 2010. Nationerna kan därför 
tänkas vara i en osäker fas där de söker stabilitet i det förflutna. Om så är fallet 
skulle detta kunna yttra sig i ett ökat behov och intresse av att belysa sitt kultur-
arv. Lowenthals teori om ett ”slutet” kulturarv är också användbart för att analy-
sera nationernas öppenhet med sina kulturarv. 

Om samlingar och varför vi samlar 
Susan Pearce, professor i museivetenskap vid universitetet i Leicester, definierar 
en samling så här: 

[…] a collection is a group of objects, brought together with intention and sharing a common 
identity of some kind, which is regarded by its owner as, in some sense, special or set apart.68 

Hon menar alltså att en samling är en grupp föremål sammanförda, med samlarens 
intention, på grund av särskilda egenskaper som länkar föremålen till varandra.  

Pearce menar att man måste undersöka samlandets betydelse i förhållande till 
hela vårt sociala liv, alltså inte som en isolerad företeelse. Samlandet är ett viktigt 
uttryck för vår organisering av våra upplevelser av den materiella världen. Denna 
materiella värld är allt som omger oss, allt som går att organisera.69 Genom att 
samla och organisera formar vi och utövar makt över vår verklighet och når ge-
nom samlingens ordning ett samförstånd med våra upplevelser av världen.70 

Pearce visar hur relationen mellan individ och föremål ser ut för att förklara 
bakgrunden till varför människor samlar: 

Our relationship with the material world of things is crucial to our lives because without them 
our lives could not happen, and collecting is a fundamentally significant aspect of this com-
plex and fascinating relationship.71 

                                                 
67 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 11-13. 
68 Pearce, S. (1995), On collecting, s. 159. 
69 Pearce, S. (1995), On collecting, s. 13. 
70 Pearce, S. (1995), “Collecting as medium and message”, s. 21. 
71 Pearce, S. (1995), On collecting, s. 3. 
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Hon menar att föremål fungerar som länkar mellan individen och samhället. Lik-
som språk är föremål symboler för mänsklig erfarenhet. Genom personliga erfa-
renheter av världen lägger man ett värde i ett föremål som på så sätt för den egna 
erfarenheten ut i den sociala världen. Föremål fungerar alltså som bryggor mellan 
individen och samhället. ”Material symbols, then, can bring private experience 
into the social world, and social experiences into the private world.”72 

Till skillnad från andra sociala uttryck är föremål fysiska. Man kan ta på dem, 
vårda dem och ordna dem. De har en viss livslängd, ofta längre än vår egen. De är 
även bärare av historia och länkar oss till vårt förflutna, eller som Pearce uttrycker 
det: ”The object is […] ’the real thing’, it has sincerity, validity and authentici-
ty”73. Samtidigt är de alltså symboler och bär på emotionella värden och är uttryck 
för vår inre värld. De är unika eftersom de dels påverkas av oss och dels påverkar 
oss.74 Föremål går alltså att organisera, systematisera och placera i grupper och de 
bär på mening som individer och samhälle värdesätter på olika sätt.75 

Urvalet av föremål som samlas är komplext och är kopplat till hur vi värdesät-
ter dem. Vissa samlar dyra tavlor som en investering, andra samlar porslinsdockor 
för att de älskade sådana när de var barn. Ordet värde ska alltså inte förstås som 
ekonomiskt värde utan även icke-monetära värden. 

Genom att se samlingar som speglingar av en individs eller grupps relation till 
sin omvärld kan vi visa på nationssamlingarnas värden utöver de rent historiska, 
kulturarvsliga och ekonomiska värdena. Pearces definition av samlingar är den 
definition vi utgått ifrån när vi i intervjuerna talat om nationernas föremål som 
samlingar. 

Kulturellt kapital 
Pierre Bourdieus sociologiska teori om människors handlande är flitigt använd 
inom museivetenskapen. För vår uppsats är hans teori intressant eftersom den 
visar på föremåls och traditioners vikt för en grupps, och även individers, identitet 
och status.  

Bourdieu använder sig av begreppet habitus som en förklaring till eller be-
skrivning av de sociala dispositioner människor lever och handlar genom. Habitus 
är våra egenskaper och erfarenheter och är därför en social konstruktion som för-
ändras och utvecklas. Genom ny erfarenhet förändras våra egenskaper och vi by-
ter, eller förändrar, vårt habitus. Olika grupper i samhället bär på olika dispositio-
ner som styr handlandet, alltså är habitus nära sammankopplat med klass. Bour-
dieu menar att habitus är en undermedveten del av våra liv och att vi handlar efter 

                                                 
72 Pearce, S. (1995), On collecting, s. 166. 
73 Pearce, S. (1995), On collecting, s. 170-171. 
74 Pearce, S. (1995), On collecting, s. 170. 
75 Pearce, S. (1995), On collecting, s. 16. 
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det utan att själva veta varför vi handlar på ett visst sätt.76 Vårt habitus påverkar 
våra val och våra val påverkar i sin tur vårt habitus. 

Inom sitt habitus har individer olika kapital som ger individen sin speciella 
status. Kapitalet kan vara av pengar och ägodelar men kanske är de immateriella 
kapitalen viktigast. Ett sådant kapital är det symboliska kapitalet, ett kapital som 
erkänns av andra inom samma habitus som en själv. Man kan alltså inte äga sym-
boliskt kapital utan att tillhöra en social grupp. Det är gruppens trosföreställningar 
som utgör förutsättningarna för att ett symboliskt kapital accepteras. Värdet upp-
står alltså först när det ges värde av någon. Exempelvis är olika titlar och tillgång 
till olika sociala grupper ett sådant kapital.77 En form av symboliskt kapital är det 
kulturella kapitalet, till exempel kan man ha kunskap om olika språk, vara insatt i 
konstvärlden eller ha ansett god smak.  

Kapital är inte konstanta utan eftersträvas hel tiden av olika individer och det 
uppstår på så sätt strider om dem. En strid är snarare en omedveten strategi för att 
säkra sitt kapital, än en aktiv handling. Till exempel kan man tro att man väljer en 
viss utbildning för att den verkar intressant och givande medan den egentliga an-
ledningen kan vara att man genom den kan öka sitt kulturella kapital. 

Bourdieu delar in den sociala världen i olika fält. Ett fält är en avgränsad del 
av samhället där grupper och individer med samma intresse strider om ett kapital. 
Varje fält har egna sorters kapital och det är endast de som befinner sig inom det 
specifika fältet som kan strida om kapitalen. Eftersom ett symboliskt kapital mås-
te erkännas, tilldelas, är en strid om kapital utanför det egna fältet olönsamt efter-
som man då inte kan tilldelas det.78  

Strävan efter att skapa ett kulturellt kapital kan vara en anledning till att na-
tionernas samlingar till stor del består av donationer från före detta medlemmar. 
Genom att donera föremål till sin nation erkännes man en viss status, ett kapital, 
inom nationen och kanske även av medlemmar från andra nationer. En nation med 
en stor samling kan även den, som individ, tilldelas kulturellt kapital av andra 
inom samma fält, alltså andra nationer och deras medlemmar. 

Om föremåls förmåga att bära information 
Ivo Maroević skriver i texten ”The museum message: between the document and 
information” om föremåls förmåga att bära information och hur museer genom 
utställningar förmedlar denna information till besökaren.  

Maroević använder sig av begreppet documentation value som vi väljer att 
översätta till föremålens värde som dokument. Maroević menar att ett föremål bär 
information om sig själv och de miljöer och kontexter det befunnit sig i och på så 
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sätt är en form av dokument. Via den information som ryms i de föremål som ut-
gör vårt kulturarv får vi tillgång till vår historia.79 

I en museal kontext, vilken uppstår när föremålet studeras i förhållande till ett 
sammanhang, framträder föremålens värde som dokument och representerar den 
”verklighet” varifrån man har plockat föremålet. För att kunna använda ett före-
mål som dokument måste det alltså studeras. Man måste undersöka det på flera 
olika sätt för att nå in till dess egentliga identitet. Dels måste det studeras rent 
fysiskt men även konceptuellt, formellt, funktionellt och strukturellt. Varje under-
sökningsmetod ger vidare information om föremålet.80 Enligt Maroević har före-
mål förmåga att bära två sorters information, vetenskaplig och kulturell. Veten-
skaplig information är mer fokuserad på bevis, sanning och exakthet, medan den 
kulturella informationen är osäker, påverkbar av kontext och inriktad på föremå-
lens mening och värde. När man studerar föremålen ur en vetenskaplig vinkel når 
man information om dess materiella, fysiska, egenskaper och genom en kulturell 
vinkel, den museologiska, når man just föremålens identitet och får förståelse för 
föremålens eller samlingens roll och relation till en social eller kulturell kontext. 
Genom detta kan man alltså använda föremålet som ett dokument fyllt med in-
formation.81 

En samling av flera föremål kan även den studeras som ett dokument. En 
samling ska inte ses som splittrad utan som en levande organism som i sin summa 
är större än sina delar. En samling bär på all den information som finns i delarna 
samtidigt som sammansättningen lyfter informationen till en ny, högre, nivå. 
Samlingens värde som dokument är större än summan av föremålens värden som 
dokument.82 

The museum message is a means by which the museum communicates the information con-
tained in its collective resources and stimulates the production of new information within the 
museological context.83 

Genom en utställning av föremål förmedlas informationen som finns i dokumen-
ten (föremålen) till åskådaren. Här uppstår vad Maroević kallar the museum mes-
sage. Detta museala meddelande eller budskap är utställningens mål och vad som 
gör att ny kunskap och information uppstår. Ur mötet mellan meddelande och 
iakttagare uppstår frågor, möten och erfarenhet, alltså ny kunskap och sociala för-
ändringar. Genom att visa, berätta och lyfta fram föremål med hjläp av utställ-
ningar kan man alltså bidra till utveckling och förändring hos individen och i 
längden även samhället: 

                                                 
79 Maroević, I. (1995), “Between the document and information”, s. 25. 
80 Maroević, I. (1995), “Between the document and information”, s. 25. 
81 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 28. 
82 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 26. 
83 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 29. 

 26



The museum message thus brings the past world nearer to the present and refines the present 
world by suggesting new possibilities in the understanding of the future.84 

Eftersom tolkning påverkas av tid, rum och sociala normer kan samma utställning 
bära olika museala meddelanden vid olika tillfällen.85 Olika personer gör olika 
tolkningar beroende på bakgrund, förkunskap och förmåga att förstå symbolik och 
många andra aspekter. Meddelandena blir även olika beroende på vem som skapat 
utställningen. Maroević menar att man därför behöver träning och kunskap för att 
kunna uttyda museala meddelanden: 

The object is a carrier and transmitter both of a common message and also of individual mes-
sages which will be disclosed only to those qualified or trained to receive them.86 

Föremål kan alltså användas som dokument och föra information från historien, 
genom att vi studerar dess historia, in i vår tid. Genom utställningar förmedlas 
föremålens, och även en samlings, information till åskådaren i form av det musea-
la meddelandet. Maroević menar också att en utställning inte behöver befinna sig 
på ett museum utan kan genomföras var som helst, ett musealt meddelande upp-
står ändå.87 

Genom att se till Maroevićs teori om föremålens värde som dokument, vikten 
av att studera föremålen samt det museala meddelandets förmåga att föda ny kun-
skap kan vi visa på brister, men även möjligheter, inom nationernas kulturarvs-
hantering. Utifrån Maroevićs teori är det även intressant att undersöka huruvida 
de föremålsansvariga ser på kulturarvsföremålen som delar av en samling och hur 
detta i sådana fall påverkar hanteringen av dem. 

Kulturella biografier 
I artikeln “The cultural biography of things: commoditization as process” beskri-
ver Igor Kopytoff hur föremål, likt människor, har en biografi samt hur föremål 
tilldelas värde. Föremålens biografi skapas kulturellt och formas bland annat av 
varifrån föremålet kommer, hur dess karriär har sett ut jämfört med vad som anses 
vara en ideal karriär för den sortens föremål, hur föremålets värde förändras med 
tiden och vad som händer när det inte längre kan användas. Det finns biografiska 
förväntningar på föremål, och dessa ser olika ut i olika kulturer. Liksom männi-
skor har föremål många olika biografier samtidigt, exempelvis en fysisk, en eko-
nomisk och en social biografi.88  
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Genom att klassificera allt omkring sig skapar människan ordning i sin om-
värld. Kopytoff betonar att alla enstaka ting måste arrangeras i flera hanterbara 
värdeklasser. Vidare menar han att det i varje ekonomi finns olika värdesfärer 
som idealt ska hållas isär. Dessa brukar även beläggas med en hierarkisk ordning. 
Värdesfärerna varierar mellan olika samhällen eftersom klassifikationssystem 
reflekterar ett samhälles unika struktur och kulturella resurser. Inom en värdesfär 
går det att byta föremål, men att byta föremål mellan olika värdesfärer är desto 
svårare.89  

I alla samhällen finns det föremål som offentligt utesluts från värdesfären med 
handelsvaror. Dessa föremål är singulära, vilket innebär att de är ovanliga, ojäm-
förbara, unika och inte utbytbara mot något annat. De är, med kulturens hjälp, 
otvetydigt singulära och fortsätter att vara så genom en kollektiv vilja. Det kan 
även vara ett resultat av en stats eller ledares vilja.90 Motsatsen till ett singulärt 
föremål är en handelsvara, det vill säga ett föremål som har användningsvärde och 
som genom en transaktion kan bytas mot någon motsvarighet.91  

Av alla föremål som finns i ett samhälle ses alltså inte alla som handelsvaror. 
Det kan även variera över tid och rum, samt mellan olika personer. Ett föremål 
kan skifta mellan att vara en handelsvara, till att bli singulär, till att bli handelsva-
ra igen. Enligt Kopytoff visar dessa förändringar och skillnader att det finns en 
moralisk ekonomi bakom den objektiva ekonomin i synliga transaktioner.92 

Vidare anser Kopytoff att det i ekonomier finns en inneboende mottaglighet 
för commoditization, det vill säga att göra föremål till handelsvaror, men att kultu-
ren och individerna, som diskriminerar, klassificerar, jämför och sakraliserar, är 
en motkraft till detta. Många klassifikationer görs av individer och små grupper. 
Om det rör sig om kulturellt hegemoniska grupper får dessa klassifikationer all-
mänt stöd, annars fortsätter de att vara privata.93 Kopytoff betonar en längtan efter 
singularisering i komplexa samhällen, som till stor del uppnås individuellt genom 
privat singularisering. Den baseras vanligtvis på enkla principer, exempelvis att 
individen efter en lång relation till ett föremål tar detta till sig och finner det 
otänkbart att skiljas från det.94  

I komplexa samhällen finns det ingen tydlig bekräftelse av vilka föremål som 
är prestigefulla eftersom detta inte baseras på vilka föremål som är mest använd-
bara eller svårast att framställa. Därför tillskrivs högt värde till bland annat 
estetik. Att det finns olika värdesfärer och vissa föremål som anses singulära gör 
att exempelvis konst och historiska föremål står över handelsvaror.95 Kopytoff 

                                                 
89 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 70-71. 
90 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 73. 
91 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 68-69. 
92 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 64, 80-81. 
93 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 85, 87-88. 
94 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 80. 
95 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 82. 
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menar att föremål kan finnas samtidigt i olika värdesfärer, så att de kan värderas 
monetärt samtidigt som de ses som ovärderliga: ”A Picasso, though possessing a 
monetary value, is priceless in another, higher scheme”.96 

Kopytoffs teorier kring föremåls biografier och tillskrivna värden kan förklara 
varför vissa föremål sparas, värderas högt och blir svåra att skiljas från, samt var-
för försäljning av kulturarv av olika slag inte är ett okomplicerat ämne. Att före-
mål har biografier, tilldelas olika värden och kategoriseras till olika värdesfärer 
kan påverka nationernas relation till sina samlingar. Detta kan i sin tur ha betydel-
se för hur de hanteras. 

Om oförytterlig egendom 
Ytterligare en teori för att peka på det svåra i att skiljas från vissa föremål är An-
nette Weiners teori om inalienable possessions, som av Daniel Fjellström över-
satts till oförytterlig egendom.97 Weiner menar att det finns vissa föremål som av 
ägaren till varje pris ska hållas utanför den kommersiella marknaden. Dessa egen-
domar är alltså oförytterliga och får sitt icke-monetära värde just på grund av att 
de inte ingår i en marknad eller ges bort som gåvor.98 

Some things, like most commodities, are easy to give. But there are other possessions that are 
imbued with the intrinsic and ineffable identities of their owners which are not easy to give 
away. Ideally, these inalienable possessions are kept by their owners from one generation to 
the next within the closed context of family, descent, group or dynasty. The loss of such an 
inalienable possession diminishes the self and by extension, the group to which the person 
belongs. Yet it is not always this way. Theft, physical decay, the failure of memory and po-
litical maneuvers are among the irrevocable forces that work to separate an inalienable pos-
session from its owner.99 

Som vi ser är dessa oförytterliga egendomar bärare av en historia som tillhör äga-
ren. Går föremålet förlorat försvinner en del av historien med det. Inte bara genom 
rent fysisk förlust av föremålet går historien förlorad, utan även genom att kun-
skap om föremålet går förlorad eller om föremålets hälsa förändras. Alltså behövs 
en bibehållen god relation till föremålet för att det ska behålla sin status som en 
oförytterlig egendom. Om ägarens förhållande till föremålet förändras på grund av 
förändrad kunskap om det är det inte längre oförytterligt utan kan ses som en 
kommersiell marknadsvara. De oförytterliga egendomarna fungerar som legitime-
ring av ett historiskt arv.100 

                                                 
96 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 82.  
97 Fjellström, D. (2011) Gåvan 2.0. En museologisk studie av föremålsdonationer och dess bakomliggande 
motiv, s. 13. 
98 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 6-7. 
99 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 6.  
100 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 7. 
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Although possessions, through their iconographies and histories, are the material expressions 
of ”keeping,” the most that such possessions accomplish is to bring a vision of permanence 
into a social world that is always in the process of change.101 

De oförytterliga egendomarna fungerar som statiska punkter i den föränderliga 
verkligheten. Historien och föremålen som dokument över den blir utgångspunk-
terna för det nya som ska komma. I tider av förändring är alltså dessa oförytterliga 
egendomar en försäkran om ägarens trygga punkt i verkligheten. Ägaren behöver 
inte vara en enskild individ utan kan bestå av en grupp eller till och med ett helt 
samhälle.102 I vår studie kan alltså denna teori även appliceras på studentnationer-
na. 

Genom Weiners teori om oförytterlig egendom kan vi undersöka studentna-
tionernas relationer till sina föremål. Ser de sina föremål som oförytterliga? Är 
föremålens roll att vara statiska punkter i nationernas föränderliga situation? Vi 
kan genom Weiners teori även visa på de oförytterliga egendomarnas vikt för le-
gitimeringen av nationernas kulturarvsföremål och hanteringen av dem. 

Vård och hantering av kulturarvsföremål 
I vår magisteruppsats Dokumentationsprocessen skapade vi en handbok för före-
målshanteringen på Smålands nation.103 Denna handbok var vår utgångspunkt när 
vi gjorde observationer i de olika nationernas lokaler i samband med intervjuerna. 
Handbokens innehåll är hämtat från Tidens tand som är en mycket översiktlig 
magasinshandbok från 1999. I denna beskrivs fördelarna med förebyggande kon-
servering och hur denna bör genomföras. Syftet med vår handbok var att ge enkla 
lösningar på de problem Smålands nation brottades med vad gällde deras före-
målshantering. På grund av de ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar 
som fanns på nationen var enkelhet och samtidigt korrekthet ett måste. 

Förebyggande konservering är föremålsvårdens kärna och syftar till att för-
länga föremålens livslängd så mycket som möjligt. Genom att förebygga skador 
och nedbrytning av föremål minskar man omkostnaderna för samlingen på lång 
sikt. Ett konstverk med mycket skador och smuts är dyrare att restaurera än det 
hade varit att förebygga skadorna. Det är även mindre tidskrävande att arbeta fö-
rebyggande. 

En bra grund för en god hantering av föremålen är att skapa utrymmesmässiga 
förutsättningar. Dels måste samlingen och den som hanterar föremålen få plats, 
dels måste man även skapa säkra utrymmen mot fukt, smuts, skadedjur och skador 
som uppstår på grund av felaktig förvaring. Alla föremål måste lyftas från golvet, 
särskilt viktigt är detta om magasinet ligger i källarplan och speciellt om det finns 
                                                 
101 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 8. 
102 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 6. 
103 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Små-
lands nation. Bilaga 1, ”Handbok för antikvarie och andra berörda”. 
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en brunn i rummet där bakvatten kan komma in vid till exempel mycket regnande. 
Även skadedjur är en stor fara om föremål förvaras på golvet.104 För att få upp 
föremålen från golvet och samtidigt använda utrymmet maximalt kan man instal-
lera mellanväggar i form av grova galler. På dessa kan tavlor som inte är skadade 
hängas. Skadade tavlor kan läggas omkull på hyllplan. En grundläggande regel är 
att tavlor som står upprätt aldrig ska lutas mot varandra så att en rygg lutas mot en 
framsida. Tavlans upphängningstråd skaver lätt sönder en duk. Tavlor ska alltså 
alltid stå front mot front, eller rygg mot rygg.105 För att undvika dammansamling 
kan man täcka över föremålen med en tunn och lätt duk, förslagsvis gammal la-
kansväv. Byster, statyer och liknande behöver stå extra stadigt, och med mycket 
utrymme mellan varandra, på hyllplan. Även dessa kan täckas över av ett tunt 
material som andas. Ytterligare en åtgärd för att minska smuts är att man alltid 
städar efter sig i lokalen när man arbetat, att man aldrig tar med sig mat eller 
dryck in i rummet samt att man dammar med en vanlig fjädervippa någon gång i 
månaden. Genom att hålla lokalen fri från damm och skräp minskar man risken 
för skadedjur och skador från mikroorganismer.106 

Ljus och fukt är skadligt för konstföremål och rummen där föremålen förvaras 
bör därför ha strömbrytaren inne i magasinet. Man undviker då att lampan är tänd 
utan att någon utanför märker det. Man kan även installera en liten varningslampa 
utanför dörren som lyser och varnar om belysningen är påslagen inne i rummet. 
Belysningen ska inte överstiga 150 lux.107 Fukt är svår att motarbeta för en låg 
omkostnad men en enkel hygrometer, fuktmätare, är billig och finns på byggvaru-
handeln. Med en hygrometer kan man få kunskap om hur rummets fuktighet för-
ändras och på så sätt rädda extra känsliga föremål till bättre anpassade utrymmen. 
Stora och snabba förändringar av luftens fuktighet skapar sprickor och bubblor i 
material och är därför något att undvika. Den relativa luftfuktigheten bör ligga 
mellan 40-60 procent. Ytterligare en fara vad gäller vätska och fukt är vatten- och 
avloppsrör. Föremål ska aldrig placeras i närheten av sådana.108 

Det är mycket viktigt att alla som rör sig i och har tillgång till de lokaler där 
föremålen förvaras har grundläggande kunskap om föremålshantering. Det är 
mycket lätt att skada ett föremål och genom kunskap om hur man ska hantera dem 
minimerar man riskerna. Hantering av föremål ska alltid göras med bomulls- eller 
plasthandskar på. Fettet från bara händer syns inte men det fastnar på föremålet 
och bryter ned det under lång tid. När man flyttar föremål mellan utrymmen eller 
lyfter upp dem på hyllor och väggar bör man allra först fråga sig om förflyttning-
en är nödvändig. Ett föremål som har det bra där det befinner sig mår aldrig bättre 

                                                 
104 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 231, 309-321. 
105 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 194-195. 
106 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 196, 232, 321.  
107 Standardmätenhet för belysning.  
108 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 192, 216, 232, 277.  
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av att förflyttas. Om flytten är befogad ska man även förbereda slutdestinationen, 
kontrollera att vägen dit är fri, ta hjälp av någon om det behövs samt minimera 
risken för skador genom att till exempel ta av sig smycken som kan skava.109 

En mycket viktig del av vården är kunskapen kring samlingen. Genom regel-
bundna inventeringar och en god organisation minimerar man onödig hantering 
och omorganisering och besparar på så sätt föremålen den påfrestning som detta 
innebär. Genom regelbundna besök i samlingen får man även kunskap om hur 
föremålen mår och kan på så sätt lättare bedöma var vård ska sättas in. Nödvän-
digt för en god organisation och hantering är en väl fungerande katalog där alla 
förändringar antecknas.110 

I vår handbok gav vi även förslag på litteratur, platser där man kan införskaffa 
museiprodukter samt kontaktpersoner av intresse för nationen. En kontakt som är 
särskilt viktig för samtliga nationer är Uppsala universitets konstsamling, som kan 
bistå med expertkunskaper gällande vård och hantering av konstföremål. 

Genom att observera nationernas olika förvaring och kunskap om hantering 
av föremål och jämföra alla utifrån de förslag vi ger i Dokumentationsprocessen 
kan vi avgöra kvaliteten på hanteringen så som den ser ut på nationerna idag. 

Metodredovisning 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har genomfört undersökningen samt arbetet med 
att sammanställa resultaten från den. Kapitlets första del beskriver hur vi valt me-
tod och vilket urval vi har gjort för undersökningen. Därefter följer en del där vi 
beskriver våra intervjufrågor och hur vi har valt att formulera dessa. I kapitlets 
tredje del beskriver vi hur vi har tagit kontakt med våra informanter samt hur in-
tervjuerna genomförts. Kapitlets fjärde del redogör för de ytterligare kontakter vi 
behövt ta för att komplettera vissa av intervjuerna. Den sista delen i kapitlet redo-
gör för hur vi valt att sammanställa vårt undersökningsmaterial samt presentera 
resultaten. 

Metod och urval för undersökningen 
Eftersom syftet med denna undersökning är att ta reda på hur nationerna handskas 
med sitt kulturarv valde vi att intervjua de personer på nationerna som ytterst är 
ansvariga för nationens kulturarvsföremål. Vår ursprungliga tanke var att genom-
föra en enkät på nationerna. Vi var dock oroliga för att en enkät skulle kunna be-
gränsa svarsalternativen allt för mycket. I Den kvalitativa forskningsintervjun av 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann beskrivs hur svarsalternativen begränsas 

                                                 
109 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 192, 193. 
110 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 30, 194, 196. 
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efter forskarens förutfattade meningar, vilket medför att informanten på grund av 
att inget alternativ passar kan välja att utelämna sitt svar. Vi valde därför att istäl-
let genomföra en kvalitativ intervju, som ger varje informant möjlighet att välja 
sina egna svarsalternativ.111 Den enkät som vi påbörjat att ta fram ersattes därför 
med den lista av frågor vi kom att använda i våra semistrukturerade intervjuer.112 

Eftersom det bara finns tretton studentnationer vid Uppsala universitet var 
mängden informanter starkt begränsat. Vi hade kunnat intervjua flera olika perso-
ner på varje nation men eftersom vi ville få en tydlig bild av hur man arbetar med 
kulturarv var urvalet av informanter beroende av de ämbeten som faktiskt är an-
svariga för just detta område. Att intervjua till exempel en ämbetsman med upp-
giften att hålla i uthyrningar av nationens lokaler skulle bli missvisande för de 
frågor vi ville ställa. Vi valde därför att intervjua de på nationerna som är ansvari-
ga för konst- och kulturarvsföremål, eftersom vi anser att dessa personers inblick i 
den delen av verksamheten kan spegla situationen väl. Att intervjua personer med 
ett större ansvarsområde tror vi snarare skulle ge en bild av hur det ska vara, me-
dan antikvarierna och liknande borde kunna redogöra för hur det faktiskt är. Anta-
let informanter begränsades naturligt till tretton stycken eftersom vi sökte en in-
formant för varje nation. 

Valet att göra semistrukturerade intervjuer gjordes alltså för att kunna få så 
uttömmande svar som möjligt eftersom en semistrukturerad intervju kan ge natur-
liga övergångar och associationer mellan ämnen. Eftersom antalet informanter 
begränsades av antalet nationer skulle undersökningen även få mer djup genom 
semistrukturerade intervjuer i kombination med enklare observationer av natio-
nens förvaring och display av sina kulturföremål. 

Viktigt enligt Kvale och Brinkmann är att kvalitativa intervjuer inte har några 
direkta och bestämda mallar eller former. De måste anpassas efter bland annat 
syfte och situation.113 På så sätt kan varje informant sätta sin egen prägel på inter-
vjun. Vår förhoppning är dock att trots detta kunna nå en viss grad av generalise-
ring för det lokala fenomenet kulturarv på studentnationer i Uppsala.  

Att bara anteckna för att dokumentera intervjun skulle distrahera både oss 
själva och samtalet, därför valde vi att använda bandspelare. På så sätt var det 
lättare att fokusera på samtalet och informantens kroppsspråk, tonfall och liknan-
de.114  

Formulering av intervjufrågor 
För att formulera våra intervjufrågor utgick vi från uppsatsens frågeställningar:  

                                                 
111 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 188-189. 
112 Bilaga 1: Intervjufrågor. 
113 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 159. 
114 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 194-195. 
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• Hur ser kunskapen om kulturarvshantering ut bland de föremålsansvariga 
på nationerna? 

• Prioriterar nationerna sina kulturarv ekonomiskt sett? 

• Hur förvaras och hanteras kulturarvsföremålen på nationerna? 

• Vilka attityder till, och kunskaper om, nationernas kulturarv har de som 
ansvarar för kulturarvsföremålen? 

• Vilken roll har de ansvariga för kulturarvsbevarandet?  

Intervjufrågorna delades sedan in i tre tematiska delar för att skapa ett flöde i in-
tervjun.115  

Genom att fråga om studentnationernas föremålssamlingar, vad nationen äger 
och hur detta tas om hand och så vidare hoppades vi få reda på hur det är ställt 
med den fysiska statusen hos föremålen. Nationernas attityder till föremålen för-
sökte vi nå genom frågor om kulturarvets värde och antikvariernas syn på sina 
egna roller som föremålsansvariga och så vidare. Genom frågor om ekonomiska 
prioriteringar kunde vi även få svar på vilken status antikvarieämbetet har på na-
tionerna, något som skulle kunna antyda på större generella värderingar av kultur-
arvet. 

Intervjufrågorna i bilagan var de vi utgick från, även om vi tog oss friheter i 
formuleringen av frågorna. Dock var vi noga med att hålla frågorna korta, tydliga 
och formulerade på ett vardagligt sätt, något som är viktigt för att främja en dy-
namisk intervju.116  

Genom att i intervjuns första del börja med direkta frågor om hur länge in-
formanterna innehaft ämbetet, hur ämbetet väljs, vilka arbetsuppgifter det medför 
med mera fick vi kunskap om de föremålsansvarigas roller. Informanterna blev 
därmed medvetna om att de intervjuades som representanter för en viss del av 
nationernas verksamhet, och inte som privatpersoner. Efter detta övergick vi till 
några mer indirekta frågor om hur informanterna uppfattar sin egen kunskap kring 
ämnet, om instruktioner, och om resurser. Detta för att låta informanterna reflek-
tera kring sina egen faktiska roller för ämbetet. 

Den andra delen av intervjun handlade mer konkret om nationens konst- och 
kulturarvsföremål och rörde frågor som förvaring, deponeringar, vård, inventer-
ing, dokumentering med mera. Denna del av intervjun avslutades sedan med någ-
ra indirekta frågor där informanterna kunde diskutera kring sina uppfattningar om 
hur intresset på nationerna såg ut samt huruvida de själva ansåg att nationerna 
ekonomiskt sett prioriterar sina kulturarvsföremål.117 

                                                 
115 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 147-149. 
116 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 147. 
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Den sista delen i intervjumanuset handlade om attityder och åsikter. Infor-
manterna fick svara på frågor både utifrån sig själva och utifrån de aktiva på na-
tionen i allmänhet. Avslutningsvis följde några frågor om Arkivariekonventet, 
som sedan mynnade ut i en fri diskussion om synen på samarbeten och nationer-
nas öppen- och slutenhet. 

Kontakter och intervjuernas genomförande 
Vi valde att via e-post kontakta förste kuratorerna på samtliga nationer för att ge-
nom dem få kontaktuppgifter till de som via sina ämbeten är ansvariga för natio-
nens kulturarv, eventuellt att denne vidarebefordrade vår e-post med tillhörande 
bilaga. Anledningen till detta var att flera nationer hade dålig information på sina 
hemsidor om vem den ansvarige var, samt att förste kuratorns vidarebefordran av 
vår e-post skulle kunna ge tyngd till vår undersökning i de föremålsansvarigas 
ögon, vilket då eventuellt skulle korta ner svarstiden. I vår e-post presenterade vi 
oss själva som masterstudenter i musei- och kulturarvsvetenskap, syftet med vår 
uppsats samt förklarade att vi önskade komma i kontakt med nationens före-
målsansvarige. Till denna e-post bifogade vi ett brev där vi mer ingående förkla-
rade vårt syfte, hur intervjuerna och observationerna skulle gå till samt en önskan 
om att den föremålsansvarige skulle kontakta oss med förslag på datum och tid då 
intervju och observation skulle kunna genomföras.118 

Under de två första veckorna efter att e-posten sänts ut fick vi svar av ungefär 
hälften av de tretton nationerna. Vissa kunde vi boka ett möte med direkt medan 
andra hänvisade oss vidare till antikvarier eller andra ansvariga. I vissa fall vida-
rebefordrade förste kuratorn vår e-post. Resterande nationer tog vi återigen kon-
takt med ungefär två veckor efter första utskick och fick då fler intervjuer boka-
de.119 

Två nationer var vi tvungna att kontakta vid ett flertal tillfällen, både via e-
post, telefon och genom att helt enkelt besöka nationen. Vi blev gång på gång 
lovade möten och i ett fall kom vi till och med till ett bokat möte för att väl där få 
veta att den tänkta informanten fått förhinder och att denne skulle ta kontakt med 
oss senare under dagen. Detta skedde aldrig. Att gång på gång försöka få kontakt 
med personer som inte ger någon respons är tidsödande och vi beslutade oss där-
för efter många veckor för att inte göra fler försök till kontakt. Vid det laget hade 
övriga intervjuer redan genomförts, och vi var tvungna att börja med nästa fas av 
undersökningsarbetet. Sammantaget genomfördes därför elva intervjuer. 

Under tre veckor genomfördes intervjuerna och observationerna på de olika 
nationerna. Vid de flesta av intervjuerna deltog vi båda två och turades då om att 
ställa frågor, anteckna, ställa följdfrågor och så vidare. Under några av intervjuer-
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na var dock en av oss sjuk, då fick den andra sköta både intervjuer och transkribe-
ring. Vid intervjuerna satt vi ner tillsammans med informanten i ett lugnt utrymme 
någonstans på nationen. Vi inledde varje intervju med att fråga om det gick bra 
för informanten att vi spelade in samtalet, vilket samtliga informanter godkände. 
Därefter presenterade vi syftet med vår undersökning, att personen skulle komma 
att vara anonym i uppsatsen samt att vi inte skulle nämna ekonomiska värden på 
eventuella föremål vi kom att diskutera. 

Intervjuerna genomfördes som samtal mellan informanten och oss där vi 
strukturerade intervjun via våra frågor. När vissa ämnen osökt ledde in på en fråga 
någon annanstans i ”turordningen” gjorde vi inget för att förhindra detta. Det var 
ju det som var syftet med att genomföra en semistrukturerad intervju – att skapa 
fria associationer och svar som kanske inte skulle komma fram annars. Istället 
försökte vi senare knyta tillbaka till den ursprungliga frågeordningen. Baserat på 
vanliga associationer hos informanterna valde vi efter några intervjuer att ändra 
ordningsföljden och formuleringen av vissa frågor för att underlätta samtalets 
form och utveckling. 

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Transkriberingarna 
är inte ordagranna utan är utformade efter den lista med frågor vi använde oss av 
under intervjuerna. Vi har alltså transkriberat de partier som tydligt är svar på 
frågor, samt partier som visar på åsikter och attityder. När vi citerar ur en intervju 
kommer detta att göras enligt anvisningar i Manual för uppsatsskrivare.120  

Kompletteringar 
Efter att vi transkriberat intervjuerna och påbörjat en sammanställning av resulta-
ten framgick det att vissa frågor, som vi under intervjuerna ansåg hade besvarats, 
egentligen hade besvarats undflyende och otydligt. Därför valde vi att återigen ta 
kontakt med vissa av informanterna via e-post för att be dem besvara frågor som 
inte fått tillräckligt tydliga svar. Vi är medvetna om att vi under intervjuerna bor-
de ha varit bättre på att få informanterna att svara tydligt på frågorna. Det är en 
balansgång mellan ett fritt samtal och tydliga svar när man använder sig av 
ostrukturerade intervjuer. Vi anser att kompletteringarna stärker undersökningens 
validitet. 

En informant gick dock inte att få tag på igen efter intervjun. Därför saknas 
svar på tre frågor. Vi kommer att redovisa för dessa saknade svar under de aktuel-
la frågorna. 

Att vi inte kunde ha med samtliga nationer i undersökningen är förstås be-
klagligt. Vi anser ändå att undersökningen är tillförlitlig. Risken med ett för litet 
antal informanter är att det är svårt att generalisera och att pröva hypoteser om 

                                                 
120 Rydbeck, K. (2010), Manual för uppsatsskrivare. Råd och anvisningar för examensarbeten och uppsatser 
inom ABM-ämnena, s. 56.  
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skillnader mellan grupper. Eftersom elva av stadens tretton nationer deltagit i un-
dersökningen når vi ändå en representation på 85 procent. Dessutom uppnådde vi 
en mättnadspunkt efter de elva genomförda intervjuerna, eftersom vi kunde urskil-
ja tydliga mönster och ytterligare intervjuer därför inte skulle kunna ge så mycket 
ny kunskap.121 Även detta tyder på att antalet informanter var tillräckligt. 

Metod för resultatredovisning 
Efter att ha transkriberat intervjuerna och kompletterat vissa intervjuer via e-post 
sammanställde vi alla svar. Detta gjorde vi genom att flytta ihop alla informanters 
svar så att samtligas svar fanns under varje enskild fråga. Under detta moment 
märkte vi att vissa svar övergick i andra frågor, i dessa fall ändrade vi ordningen 
så att liknande ämnen kunde redovisas i samband till varandra. Det uppkom även 
ytterligare information som inte är direkt kopplad till våra intervjufrågor. Detta 
resulterade i att intervjuerna i redovisningen är indelade i sju olika delar, istället 
för att följa intervjuns ursprungliga indelning på tre delar. De sju delarna är: 

Om det kulturarvsbevarande ämbetet 

Hur konsten hanteras 

Hur nationerna gör sina ekonomiska prioriteringar 

Hur informanternas attityder till nationernas kulturarv ser ut 

Informanternas inställning till ett eventuellt samarbete utöver nationerna  

Information som framkommit spontant under intervjuerna 

Förändringar under arbetets gång 

Nästa steg blev att behandla de olika delarna en i taget. För varje fråga samman-
ställde vi statistiken i en enkel tabell för att få bättre översikt. Källan för samtliga 
tabeller är våra intervjuer, vi har därför valt att inte skriva ut källhänvisning under 
dessa. Därefter gjorde vi om varje frågesammanställning, det vill säga de transkri-
berade svaren från alla informanter till en resultatdel. Med hjälp av vårt teoretiska 
ramverk kunde vi därefter analysera resultaten. 

Vi har valt att benämna samtliga informanter som ”informanten” och ”den-
ne”. Detta för att behålla deras anonymitet. När det gäller ordet kulturarvsföremål 
använder vi oss omväxlande av begreppen föremål, konst, konstföremål och kul-
turarv. På samma sätt växlar vi mellan begreppen föremålsansvarig och 
konstansvarig när vi syftar till de personer som har ansvar över en nations kultur-
arvsföremål. 

                                                 
121 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 129. 
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Bakgrundsfakta 

Innan vi redovisar för undersökningsresultaten är det viktigt att först redogöra för 
nationernas historia, organisation och verksamhet eftersom det är avgörande för 
deras kulturarv. 

Studentnationernas historia och organisation 
När de äldsta europeiska universiteten uppstod bildades olika organisationer som 
blev representativa för studentlivet även senare. Studenter från vissa orter eller 
länder sökte sig samman i grupper som tidigt kom att kallas för nationes. Matrik-
lar, statuter och annualer från 1200-talet från den mest kända av Bolognanationer-
na, Natio germanica, finns bevarade. Liksom för andra gillen var bland annat bro-
derskärlek, vänskap, hjälp åt sjuka och begravning av avlidna några av de grund-
läggande uppgifterna för nationen. Innan Uppsala universitet tillkom sökte sig 
många svenska studenter utomlands, bland annat till Paris och Bologna, för att 
studera. Detta har i stor grad influerat studentlivet i Uppsala, främst genom svens-
kar som hade studerat utomlands.122 I Uppsala bildades nationerna vid mitten av 
1600-talet, men redan årtiondena innan började studenterna i staden att organisera 
sig efter landskapshärkomst.123 

Studentsammanslutningarna i Uppsala var ett skäl till oro, bland annat för 
kyrkan och universitetet. Studenterna förde högljudda fester och bråk, och utsatte 
ofta stadens borgare för olika upptåg.124 Det fanns från kyrkans och universitetets 
sida en rädsla för att organiserade studenter skulle bli ännu vildare än de redan var 
och att de dessutom skulle få lättare att sammansvärja sig mot överheten. Efter att 
först ha förbjudit landskapen, som senare kom att kallas nationer, legitimerade 
universitetet dem istället år 1663 genom att de ställdes under en professors in-
spektorat. År 1667 infördes dessutom nationsobligatoriet, vilket innebar att det 
blev obligatoriskt för studerande vid universitetet att tillhöra en nation. Detta var 
ett medel för att avstyra uppror samt att skaffa kontroll över studenterna genom att 
ge dem en plats i universitetsorganisationen. Ur detta växte ett samarbete mellan 
universitetet och nationerna fram.125 

Nationens inspektor övervakade sina landsmän och hade en viktig roll för na-
tionens pedagogiska roll inom tale- och debattkonst.126 Dessutom utgjorde inspek-
torn en länk mellan nationen och universitetet. I många fall var inspektorerna väl-
respekterade personer. Några exempel är Carl von Linné, Elias Fries, Anders Cel-

                                                 
122 L:son Samzelius, J. (1950), ”Studentliv och nationer under 1600- och 1700-tal”, s. 12-13, 20.  
123 Lindroth, S. (1976), Uppsala universitet 1477-1977, s. 85-86.  
124 L:son Samzelius, J. (1950), ”Studentliv och nationer under 1600- och 1700-tal”, s. 33. 
125 Lindroth, S. (1976), Uppsala universitet 1477-1977, s. 86-87; L:son Samzelius, J. (1950), ”Studentliv och 
nationer under 1600- och 1700-tal”, s. 52-58; Bergman, M. & Montelius, J.O. (1977), Nationshusen i Upsala. 
En beskrivning tillägnad Upsala Universitet vid dess 500-årsjubileum, s. XII.  
126 Lindroth, S. (1976), Uppsala universitet 1477-1977, s. 140.  
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sius, Nathan Söderblom, Samuel Ödmann, Johan Arendt Bellman, Pehr von Afze-
lius, Erik Gustaf Geijer och Olof Rudbäck den äldre.127 

Varje nations ledning utgjordes av en kurator, utsedd av nationsmedlemmar-
na, som svarade för förvaltningen. Det så kallade landskapet var nationens be-
slutande organ. Alla nationens medlemmar, utom de nyinskrivna recentiorerna, 
hade rösträtt vid dessa sammankomster.128 

Under 1600- och 1700-talen hade nationerna inte någon fast samlingspunkt, 
istället samlades landsmännen ofta hemma hos sin inspektor eller hyrde in sig på 
lokal.129 Ursprungligen var nationens enda fasta punkt dess fiscus, en kista där 
nationens kassa och ägodelar förvarades.130 Det fanns inga direkta behov av loka-
ler eftersom nationerna hade få medlemmar.131  

Nationsbibliotek började växa fram under 1600-talet, främst genom donatio-
ner. Dessutom införskaffades hjälpmedel för studierna, bland annat skelett, prepa-
ratskåp samt jord- och himmelsglober. Då, liksom nu, fanns viss fokus på festlig-
heter på nationerna, men stor vikt lades även vid exempelvis nationens roll att 
utbilda landsmännen, bland annat genom praktiska disputationsövningar. Dessa 
föremål och verksamheter krävde ökat utrymme. Först under 1800-talet skaffade 
nationerna egna fastigheter för sina verksamheter. De viktigaste rummen var en 
större sal för landskap och disputationsövningar, ett bibliotek, ett tidningsrum, 
och bostäder för vaktmästare och kurator.132 Med de egna fastigheterna kunde 
nationernas verksamhet utökas på ett nytt sätt. De fick en utökad funktion som 
ståtliga representationslokaler för bland annat disputationsmiddagar.133 

                                                

Idag finns tretton nationer i Uppsala, vilka samtliga är politiskt och religiöst 
obundna.134 Dessa är Gotlands nation, Gästrike-Hälsinge nation, Göteborgs nation, 
Kalmar nation, Norrlands nation, Smålands nation, Stockholms nation, Söderman-
lands-Nerikes nation, Uplands nation, Värmlands nation, Västgöta nation, Väst-
manlands-Dala nation och Östgöta nation. Verksamheten på nationerna drivs av 
studenterna själva och av övriga som vill engagera sig.135 

 
127 Uppsalastudenten genom tiderna (1950), s. 435-486.  
128 Ehn, O. (1977), De första nationshusen, s. 8.  
129 L:son Samzelius, J. (1950), ”Studentliv och nationer under 1600- och 1700-tal”, s. 62-63; Bergman, M. & 
Montelius, J.O. (1977), Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala Universitet vid dess 500-
årsjubileum, s. XIII.  
130 L:son Samzelius, J. (1950), ”Studentliv och nationer under 1600- och 1700-tal”, s. 51. 
131 Bergman, M. & Montelius, J.O. (1977), Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala Univer-
sitet vid dess 500-årsjubileum, s. XIII.  
132 Bergman, M. & Montelius, J.O. (1977), Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala Univer-
sitet vid dess 500-årsjubileum, s. XIII-XVI.  
133 Bergman, M. & Montelius, J.O. (1977), Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala Univer-
sitet vid dess 500-årsjubileum, s. XVII. 
134 Bergman, M. & Montelius, J.O. (1977), Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala Univer-
sitet vid dess 500-årsjubileum, s. XXV.  
135 Uppsala Universitets webbsida > Om UU > Studentliv > Nationer.  
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Med tiden har nationernas verksamhet expanderat. Klubbverksamheten är nå-
got som har blivit allt större på många nationer, och ännu viktigare för nationernas 
ekonomi är uthyrningsverksamheten. Körer, orkestrar, yogagrupper, fotogra-
fiklubbar, syjuntor och teatergrupper är bara några av alla de som samsas om lo-
kalerna. Nationerna driver restaurang de flesta kvällar i veckan, och erbjuder bo-
städer och stipendier till landsmännen. 

Idag har samtliga nationer två till tre kuratorer, det så kallade kuratelet, och 
en mängd ämbetsmän. Förste kurator (1Q) kan förenklat beskrivas som ordföran-
de på nationen, andre kurator (2Q) som kassaförvaltare, och tredje kurator (3Q) 
som restaurangansvarig/klubbmästare. Kuratorerna är idag några av de få heltids-
anställda vid nationerna, och är vanligtvis landsmän som tar ett års uppehåll från 
sina studier för att utföra ämbetet. Än idag är landskapet nationens beslutande 
organ, där beslut fattas genom direktdemokrati. Samtliga landsmän har rösträtt på 
landskapen, men det är vanligtvis de medlemmar som är mer engagerade i verk-
samheten som deltar vid landskapen. Varje nation har även en styrelse som bland 
annat fattar beslut om större arbeten på längre sikt, förbereder ärenden som land-
skapet beslutar om och genomför beslut fattade av landskapet, övervakar kurato-
rernas arbete samt utreder och utvecklar nationens verksamhet. Även idag utgör 
en inspektor länken mellan nationen och universitetet, men denne har nu främst en 
ceremoniell roll på nationen. 

Sedan slutet av 1600-talet har det funnits ett nationsobligatorium för studenter 
i Uppsala, Lund och Helsingfors. Helsingfors universitet avskaffade sitt obligato-
rium på 1930-talet. Sommaren 2010 avskaffades kårobligatoriet i Sverige, och 
därmed även nationsobligatoriet som till dess fanns vid Uppsala och Lunds uni-
versitet. 

Kuratorskonventet 
Kuratorskonventet, bildat 1831, är ett samarbetsorgan för Uppsalas studentnatio-
ner som syftar till att öka samarbetet mellan nationerna. Konventet hävdar även 
nationernas gemensamma intressen gentemot bland annat universitetet, kommu-
nen och övriga statsmakten.136 Uppsalas nationer samarbetade även innan 1831, 
men i mindre omfattning och inte under lika formella former. Kuratorskonventets 
verkställande presidium består av ordförande (Curator Curatorum), kassör (Custos 
Pecuniae), vice Curator Curatorum och en sekreterare. Arbetsnämnden, som är 
Kuratorskonventets styrelse, bereder och utreder ärenden inför konventets möten. 
Nationerna representeras av sin förste och andre kurator, men konventet adjunge-
rar även representanter för vissa studentanknutna organisationer.137 

                                                 
136 Kuratorskonventets webbsida > Startsidan. 
137 Kuratorskonventets webbsida > Organisationen. 
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Ämnen som Kuratorskonventet behandlar är bland annat nationernas annonse-
ring, frågor kring utskänkningstillstånd, samt reglering av eventuell konkurrens 
mellan nationerna. Något som Kuratorskonventet diskuterat och arbetat med se-
dan 1960-talet är frågan om nationsobligatoriet och ett eventuellt avskaffande av 
detta. Kuratorskonventets roll som en nationernas gemensamma röst har varit väl-
digt betydelsefull i just den debatten. I juni 2008 beslutade riksdagen att kår- och 
nationsobligatoriet i Sverige skulle avskaffas från och med 1 juni 2010.138 

För att underlätta samarbetet mellan nationerna inom särskilda verksamhets-
områden finns tretton underkonvent till Kuratorskonventet. Bland dessa finns Bib-
liotekariekonventet, Idrottskonventet, Teaterkonventet, Stipendiekonventet och 
Arkivariekonventet. Underkonventen har möten med representanter från samtliga 
nationer, men anordnar även sådant som föredrag, studiebesök och kurser.139 

I Kuratorskonventets ”Reglemente för underkonvent” framgår att underkon-
venten, som är ansvariga inför Kuratorskonventet, ska arbeta för ett gott samarbe-
te mellan nationerna inom de respektive verksamhetsområdena. Deras ekonomis-
ka förvaltning handhas av Kuratorskonventet och alla beslut rörande underkon-
ventens ekonomi måste godkännas av Custos Pecuniae. Varje underkonvent ska 
ha en arbetsordning, men underkonventsreglementet gäller före denna. Förutom 
medlemsnationernas representanter utgörs underkonventen av ordförande, en vice 
ordförande samt sekreterare (förutom Körkonventets presidium som även består 
av en kassör). Dessa utses inom varje konvent på en tidsperiod som är bestämd i 
respektive arbetsordning. Varje medlemsnation har en röst. Respektive ordförande 
ska kalla till sammanträde, och samtliga underkonvent ska hålla sammanträde 
minst tre gånger varje år.140 

Arkivariekonventet 
Arkivariekonventet är samarbetsorganet för nationernas arkivarier och antikvarier. 
Det åligger Arkivariekonventet:  

att verka för ett bra samarbete mellan nationernas arkivarier och antikvarier 

att verka för god arkivsed och god antikvarisk sed bland Uppsalas nationer 

att bidra till kunskapsutbyte mellan och fortbildning av konventets ledamöter 

att anordna studiebesök eller föredrag utanför nationsverksamheten 

att göra studiebesök i nationsarkiven 

                                                 
138 Kuratorskonventets webbsida > Historia.  
139 Kuratorskonventets webbsida > Underkonvent.  
140 Kuratorskonventets webbsida > Underkonvent > Bibliotekariekonventet > Stadgar > Kuratorskonventets 
reglemente för underkonvent. 
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att yttra sig i frågor Kuratorskonventet hänskjuter till Arkivariekonventet samt  

att genom sociala aktiviteter stärka sammanhållningen mellan nationernas arkivarier och an-
tikvarier141 

Arkivariekonventet har alltså stor betydelse för att främja arkivarie- och antikva-
rieämbetena på nationerna samt bidra till kunskapsutbyte och samarbete mellan 
dem. Konventet har även en utbildande roll i form av fortbildning för medlem-
marna. 

                                                 
141 Kuratorskonventets webbsida > Underkonvent > Arkivariekonventet. 
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Undersökningsresultat och analys 

I denna del av uppsatsen presenteras den information vi fått genom våra intervjuer 
med nationernas kulturarvsansvariga. Vi har valt att dela in kapitlet i sju huvudde-
lar som anges på sida 36.  

Det kulturarvsbevarande ämbetet 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den information vi har fått fram om antikva-
rierna och ämbetet i sig. I första delen redovisas vilka ämbeten våra informanter 
har, hur länge antikvarierna varit inskrivna vid nationen samt hur länge de haft sitt 
ämbete. Vi kommer även att gå igenom varför de har sökt sig till ämbetet. I kapit-
lets andra del går vi igenom de ansvarigas kunskaper om kulturarvsarbete genom 
att undersöka deras studiebakgrund, vilken upplärning och vilka instruktioner de 
fått inför ämbetet, samt informanternas uppfattning om sin egen kunskapsnivå 
inom området. I kapitlets tredje och sista del redovisar vi för det konstbevarande 
ämbetets uppgifter. Här går vi igenom de ansvarigas arbetsuppgifter, hur ämbetet 
tillsätts och för vilken period, vilka eventuella förmåner ämbetet ger, samt vilken 
tidsåtgång ämbetsuppgifterna kräver. 

Antikvarierna 
Det är nödvändigt att göra en grundläggande presentation av vilka ämbeten som 
har ansvar för kulturarvsföremål på nationerna, samt vilken typ av personer det är 
som innehar dessa ämbeten.  

Genom att se på det antal år informanten varit inskriven vid universitetet samt 
hur lång tid denne haft sitt ämbete kan vi se dels hur lång tid det vanligtvis dröjer 
innan man söker sig till ämbeten på nationen, dels hur många av informanterna 
som dröjer sig kvar vid sitt ämbete av olika anledningar samt hur snabbt genera-
tionsskiftena sker. Varför personerna valt att ställa upp till sitt ämbete är intres-
sant eftersom det kan visa på nivån av intresse, kunskap och engagemang i den 
intervjuade gruppen.  

 43



Ansvariga för konstföremål på nationerna 
Organisationen skiljer sig till viss del åt inom de elva nationerna, till exempel har 
bara åtta nationer ett antikvarieämbete. På en av dessa heter ämbetet mikroskåps-
förvaltare, men eftersom ämbetets innebörd är detsamma kommer vi att kalla alla 
för antikvarier. På övriga tre nationer är förste kuratorn den ansvariga för konstfö-
remål.  

Vid intervjuerna var tre informanter förste kuratorer med konstansvar och sex 
informanter var antikvarier och före detta antikvarier. De två av antikvarierna som 
vid intervjutillfället hade klivit av sin post valde vi att intervjua ändå. Detta för att 
intervjuerna skedde i början av en termin och de nytillträdda antikvarierna ännu 
inte hunnit sätta sig in i sitt ämbete. I ett fall var representanten nationens biblio-
tekarie, denne fick representera sin nation på grund av att antikvarien och förste 
kuratorn var nytillträdda och således inte kände sig redo att svara på frågor om 
nationens kulturarvsverksamhet. Dock kunde bibliotekarien i vissa fall svara för 
antikvarien, exempelvis angående hur länge antikvarien haft sitt ämbete. En in-
formant var förste kurator utan konstansvar, anledningen till detta var att antikva-
rien var nytillträdd. 

Tabell 1. Informanternas ämbeten (11 svarande) 

Antikvarie F.d. antikvarie 1Q med konstan-

svar 

1Q utan konstan-

svar 

Bibliotekarie 

4 2 3 1 1 

På majoriteten av nationerna är alltså antikvarien den person som har ansvar över 
nationens kulturarvsföremål. De flesta av antikvarierna betonar dock att även ku-
ratelet har en roll när det gäller ansvar för konstföremål. Förste kurator nämns av 
två av antikvarierna som den som alltid har det yttersta ansvaret, medan underhåll 
och liknande främst är antikvariens uppgift. På en nation står antikvarien direkt 
under andre kuratorn. Medan denne har huvudansvaret rent finansiellt är det an-
tikvarien som bland annat bidrar med information, försäkringsvärden och annat 
som andre kuratorn inte har tid att göra. På en nation har antikvarien även viss 
hjälp av en grupp frivilliga som främst hjälper till med olika småsaker; de har 
bland annat samlat in pengar till renovering av en trappa. 

På tre nationer är det förste kuratorn som har ansvar för konstföremål. På en 
av dessa har förste kurator, arkivarie och bibliotekarie gemensamt ansvar för 
konstföremålen. En annan nation där förste kurator är ansvarig har även en över-
arkivarie, som sitter på sin post i fem år, för att få kontinuitet i handhavandet med 
konstföremål. Den tredje av förste kuratorerna som har hand om konsten får viss 
hjälp av nationens arkivarie och bibliotekarie. Gemensamt för förste kuratorerna 
med konstansvar är att de tar hjälp av andra eftersom de har många andra an-
svarsområden inom verksamheten. I förekommande fall diskuterade vi nationer-
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nas avsaknad av antikvarieämbetet. En förste kurator svarade att de på nationen 
inte ser något behov av en antikvarie. En annan uttryckte en önskan om att konst-
ansvaret inte skulle ligga på förste kuratorn, eftersom denne har väldigt mycket 
annat att sköta. Informanten har funderat på någon form av organisation för kons-
ten, men inga aktiva diskussioner om att införa ett antikvarieämbete har förts. Den 
tredje konstansvarige förste kuratorn menar att de på nationen självklart skulle 
önska en antikvarie, men att det på grund av det låga medlemstalet redan nu är 
väldigt svårt att tillsätta alla ämbeten. En risk med att inte ha ett ämbete med an-
svar för enbart konstföremål är att det kan medföra lägre prioritering av detta om-
råde.  

På en nation är antikvarieämbetet endast ett år gammalt och instiftades på för-
frågan av en annan ämbetsman. Just denna nations antikvarieämbete hade vid in-
tervjutillfället dock redan hunnit innehas av två personer och nationen var sålunda 
vid intervjutillfället inne på sin tredje antikvarie. Möjliga anledningar till detta 
skulle enligt informanten kunna vara att de som ställt upp i valet för ämbetet inte 
varit införstådda med arbetsuppgifterna, som att antikvarien ensam tillbringar sin 
arbetstid i magasin och förråd, samt att man anmält sig till ämbetet för att kunna 
ta del av de förmåner ämbetsmän erhåller. På denna nation efterlyste informanten 
mer arbete från kuratelet för att locka eldsjälar till ämbetet och på så sätt skapa 
kontinuitet och stärka hanteringen av det materiella kulturarvet. 

Åtta av nationerna har alltså antikvarier, på de resterande tre har förste kura-
torerna det yttersta konstansvaret. Även på de nationer med antikvarier har första 
kuratorer ett visst ansvar för konstföremål, främst utåt eftersom de är ”chefer” för 
nationerna. 

Informanternas tid vid nationen samt vid sitt ämbete 
Eftersom frågan om hur länge informanten varit inskriven vid nationen samt haft 
sitt ämbete riktar sig till eventuella antikvarier sjunker svarsantalet till sex möjli-
ga. Av de sex intervjuade antikvarierna har de flesta varit inskrivna vid nationen i 
max tre år, och enbart en har varit inskriven i mer än tio år. Fyra av antikvarierna 
har innehaft sitt ämbete i mindre än två år och två personer i minst fem år. 

Tabell 2. Antikvariernas tid  vid ämbetet (6 svarande) 

Tid vid ämbetet 1 år 2 år 3 år 4 år Minst 5 år 

Antal svarande 4 0 0 0 2 

Utifrån denna information kan vi se en tendens som visar att antikvarierna anting-
en innehar sina ämbeten under en kort tid eller en mycket lång tid. Den av infor-
manterna som har haft sitt ämbete längst är även den ende som inte längre är stu-
dent, och som genom detta skiljer sig mest från de andra. I Dokumentationspro-
cessen framför vi en teori om att en anledning till den undermåliga förvaringen 
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och skötseln av nationens föremål är de snabba generationsskiftena. Detta för att 
antikvarien, men även kuratorerna, väljs på perioder om ett år. Är överlämningar-
na inte väl genomförda förloras kunskap. Dessutom hinner personerna kanske inte 
sätta sig in i sitt område tillräckligt snabbt.142 Vikten av detta kommer att diskute-
ras senare i uppsatsen, liksom huruvida en lång tid vid ämbetet kan medföra nå-
gon skillnad gentemot en kortare ämbetstid. 

Anledningar till valet av ämbete 
Frågan om varför man valt sitt ämbete är riktad till antikvarier och svarstalet sjun-
ker därmed till sex av de elva informanterna. 

Tre av informanterna nämner intresse, bland annat av historia och arkeologi, 
som den främsta anledningen till att vilja bli antikvarie. En av de tre nämner även 
ett visst missnöje med hur ämbetet skötts tidigare, något som denne ville åtgärda 
bland annat genom att ofta vara på plats och se över föremål i lokalerna. 

En informant beskriver att ämbetet blev vakant och att det verkade roligt. 
Två informanter blev tillfrågade. Den ena av dem var vid intervjutillfället an-

tikvarie för andra gången. Första gången blev denne tillfrågad på grund av sitt 
studieämne. Andra gången sökte informanten ämbetet självmant, detta efter att ha 
avslutat studier samt börjat arbeta professionellt med konst. Informanten kände då 
att denne inte kunnat genomföra ett bra arbete under sin första ämbetsperiod, men 
att det nu var möjligt och att detta kunde bidra till att förbättra nationens kultur-
arvsarbete. Informanten vill bidra till att bevara och skydda värden som finns på 
nationen, samt inneha ämbetet så länge som möjligt för att skapa kontinuitet. 

Den andra informanten som blev tillfrågad blev detta av nationens arkivarie 
som ville ha en kollega. Ämbetet som antikvarie hade tidigare varit vakant en 
längre tid. Innan informanten blev tillfrågad visste denne dock inte ens att ämbetet 
fanns. Ämbetet verkade roligt, och informanten berättar även om ett intresse för 
auktioner, loppmarknader och dylikt. 

Dessa svar visar att intresset är en viktig faktor för att välja ämbetet, och att 
det i dagens läge finns flera antikvarier med personligt intresse för uppgiften. 
Även de övriga som sökt sig till ämbetet efter att ha blivit tillfrågade eller efter att 
det blivit vakant torde ha någon form av intresse eller nyfikenhet för ämbetet. En 
tänkbar följd av antikvariernas anledningar till valet av ämbete är att det påverkar 
ambitions- och kunskapsnivån inom ämnet. 

De ansvarigas kunskaper om hantering av kulturarvet 
Att se till kunskapsnivå om kulturarvshantering hos personerna som innehar de 
konstbevarande ämbetena, samt till deras studiebakgrund, ger ytterligare en nyans 

                                                 
142 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Små-
lands nation, s. 14. 
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av dessa personer. Det ger en vidare bild av deras bakgrund, samt vilka erfarenhe-
ter och möjligheter denna medför. Att se på hur överlämningen sker på nationerna 
från en ansvarig till den efterföljande kan visa på en möjlig orsak till eventuella 
problem vid hanteringen av nationens kulturarv.  

Informanternas studiebakgrund 
På en nation, där bibliotekarien tillfrågats, kunde denne inte svara för antikvariens 
del. Frågan ställdes heller inte till förste kuratorn utan konstansvar.  

Fyra av de sex antikvarierna har studerat ämnen relevanta för ämbetet, bland 
annat konstvetenskap, konsthistoria, arkeologi och historia. Många, även de som 
inte läst något för ämbetet relevant ämne, lyfte i samband med denna fråga fram 
sitt stora intresse för historia och kulturarvsfrågor.  

De konstansvariga förste kuratorerna svarade att de inte läst något som är re-
levant för kulturarvshanteringen på nationen.  

Tydligt är att de som är antikvarier i större grad än de konstansvariga förste 
kuratorerna har läst eller läser något som mer eller mindre har kopplingar till äm-
betet. En viktig aspekt av detta är att antikvarierna specifikt söker sig till de kul-
turbevarande uppgifterna, medan förste kuratorerna har en mängd olika uppgifter 
– där den kulturarvsbevarande kommer långt ner på prioriteringslistan. 

Upplärning och instruktioner inför ämbetet 
På de nationer där informanterna är nationens bibliotekarie respektive förste kura-
tor utan ansvar föll frågorna om upplärning och instruktioner bort eftersom dessa 
inte kunde svara för antikvarierna. Här saknas även svar från en informant.  

Samtliga informanter utom en anser sig ha fått otillräckliga instruktioner om 
ämbetet. Den informant som svarar delvis är antikvarie och fick en liten överläm-
ning med sin föregångare där informanten fick några papper att titta på själv. 
Även tre andra informanter menar att det görs vissa försök till upplärning av den 
nya föremålsansvarige genom överlämningar av verksamhetsberättelser, katalog 
med mera men att denna inte varit fullt tillräcklig. I tre fall var antikvarieämbetet 
vakant när informanten tillträdde och ingen upplärning kunde då erbjudas. Tre av 
informanterna nämner att de fått lära upp sig själva, att de aktivt har fått söka upp 
information i form av tidigare verksamhetsberättelser eller kataloger och att de 
fått använda sig av trial-and-error. I ett fall fick informanten som svar när denne 
frågade vad en antikvarie förväntades göra att ”Ja man dricker mycket”.143 

                                                 
143 Intervju 19/1 2011. 
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Tabell 3. Har du fått någon upplärning inför ditt kulturarvsbärande uppdrag? (8 svarande) 

 Ja Nej Delvis 

Antikvarie 0 4 1 

1Q med konstansvar 0 3 0 

Även förste kuratorerna med konstansvar svarade alltså nej på frågan. En av dem 
tillade dock att nationen har många utförliga skrifter om alla konstföremål, och att 
det tillhör förste kuratorns uppgift att lära sig allting. För samtliga konstansvariga 
förste kuratorer är det dock tydligt att fokus inte ligger på kulturarvsfrågor när 
man i början av sin ämbetsperiod sätter sig in i nationens verksamhet. 

Våra antaganden i Dokumentationsprocessen angående bristfällig överläm-
ning visar sig här stämma.144 Att inte få någon bra överlämning av sin föregångare 
på ämbetsposten medför begränsade kunskaper hos de konstansvariga och ger 
mindre kontinuitet. Det kan även bidra till en avsaknad känsla av att vara del av 
något större. Att alla förste kuratorerna säger att fokus vid överlämningen ligger 
på andra områden är ett tecken på brister när antikvarieämbetet saknas.  

Vi frågade även om informanterna fått tillräckligt tydliga instruktioner för att 
kunna utföra sitt arbete. På detta svarade tre av antikvarierna att de inte fått till-
räckliga instruktioner, om ens några överhuvudtaget. En antikvarie svarade tvek-
samt på frågan och redovisas därför som ”delvis” i tabellen. Denne menade sig ha 
fått instruktioner under ämbetets gång, främst från konservatorer denne haft kon-
takt med, och att ”man lär sig ju ganska snabbt vad man ska göra och inte göra”. 
Samma informant säger även att instruktioner ”är väl viktigare för arkivarien ef-
tersom det är mer pilljobb med det.”145 En antikvarie svarade ja på frågan, men 
fortsatte sedan med att berätta att denne var tvungen att leta ganska noggrant för 
att hitta dessa instruktioner som fanns i en pärm.  

Två av förste kuratorerna svarade nej på frågan. En förste kurator svarade del-
vis och menade att det finns bra rutiner för vissa delar, som exempelvis tavlor.  

Tabell 4. Har du fått tillräckliga instruktioner för att kunna utföra ditt kulturarvsbärande upp-
drag? (8 svarande)  

 Ja Nej Delvis 

Antikvarie 1 3 1 

1Q med konstansvar 0 2 1 

                                                 
144 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Små-
lands nation, s. 14. 
145 Intervju 4/2 2011. 
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I flera fall uttryckte antikvarierna vikten av tidigare antikvariers arbete, speciellt 
om ingen överlämning görs. Detta visar på vikten av överlämningarna och en ru-
tin kring dem. En stor del av nationens samlade kulturarvskunskap ligger hos an-
tikvarien, och denne måste därför ta ansvar för att föra vidare denna viktiga in-
formation. Att inte få tillräckliga instruktioner bidrar till att en nytillträdd antikva-
rie känner sig förvirrad och osäker i sitt ämbete. Istället för att lätt kunna ta vid 
där företrädaren slutade måste mycket tid och energi ägnas åt att läsa in sig samt 
att lära känna nationsbyggnaden och föremålen. 

En antikvarie berör även en annan punkt som kan ha stor vikt, den att ämbetet 
inte kontrolleras så hårt. Denne menar att det är mer tryck på klubbverket146 att 
göra en överlämning eftersom de annars inte får Kuratorskonventskortet,147 som är 
en belöning efter ämbetstiden. Något liknande finns inte för ämbetsverket på na-
tionen, det vill säga de ämbeten som står utanför pub- och klubbverksamheten. 
Informanten menar att det inte spelar någon roll hur antikvarier sköter överläm-
ningen och annat, eftersom ingen har några invändningar så länge personen inte är 
direkt olämplig. 

Två antikvarier nämner en faktor som också kan vara betydelsefull. Den ena 
säger: 

Det beror lite på en själv också. Jag gick ju ner på expeditionen och tittade på den pärm som 
tillhör antikvarieämbetet och läste igenom hela den. Men en ny person kanske inte får veta att 
den finns och får då inte läsa någon överlämning överhuvudtaget.148 

Och den andra säger: ”om man vet vem man ska fråga så kan man få ganska 
mycket bra hjälp.”149 Båda dessa citat tyder på att det kan vara en klar fördel att 
känna till nationen och personerna på den väl för att själv ha möjlighet att hitta 
den information som behövs.  

Informanternas uppfattning om sin kunskapsnivå 
Frågan om huruvida informanterna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kun-
na utföra sitt ämbete är riktad till de konstansvariga, vilket gör att antalet svarande 
blir nio.  

                                                 
146 Klubbverket, även kallat KLV, bedriver nationens pub- och festverksamhet under anvisningar av andra 
ämbetsmän, vanligtvis tredje kurator, köksmästare och hovmästare.  
147 Även kallat KK-kortet. Detta kort ger innehavaren rätt att tillsammans med en gäst gå på alla nationers 
klubbar utan att stå i kö eller behöva betala inträde. Kortet tilldelas vanligtvis de som arbetar heltid på natio-
nerna.  
148 Intervju 20/1 2011. 
149 Intervju 4/2 2011. 
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Tabell 5. Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra ditt ämbete? (9 svarande) 

 Ja Nej Tveksam 

Antikvarier 2 3 1 

1Q 0 3 0 

Tre av antikvarierna svarar nej på frågan. Den ena säger sig kanske ha lite mer 
kunskaper än medelämbetsmannen på grund av studier i konstvetenskap, men 
menar sig inte ha tillräckliga kunskaper rent professionellt. En annan informant 
beskriver hur denne är lika okunnig som alla andra, eller åtminstone var det till att 
börja med. Informanten beskriver sig som en lekman som lär sig genom att fråga, 
samt försöker undvika att göra katastrofala misstag: 

Jag skulle ju aldrig tvätta rent en tavla med hjälp av Ajax och trasa och försöka torka av en 
gipsstaty med hjälp av våt trasa och sådana grejer. Så lite sunt förnuft […]150  

Den tredje antikvarien som svarar nej på frågan menar sig inte ha haft några 
egentliga kunskaper, men däremot ha lärt sig lite olika saker genom samtal med 
bland annat universitetsantikvarien och konservatorer på Uppsala universitetsbib-
liotek. Informanten nämner även att denne lärt sig mycket av en släkting med 
samma intresseområde. Huruvida detta kan ses som en tillräckligt god kunskaps-
källa är svårt att veta. 

Två antikvarier anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt 
ämbete. Den ena av dem är informanten som nu har ämbetet för andra gången. 
Denne trodde sig ha tillräckliga kunskaper första ämbetsperioden men menar nu 
att detta inte stämde. Den andra informanten som svarar ja på frågan tillägger:  

jag tycker väl att jag har tillräckliga kunskaper för att veta vad man behöver vara rädd om 
och vad man inte behöver vara lika rädd om.151  

Den antikvarie som svarar tveksamt på frågan beskriver sin kunskap som hyfsad 
och tillägger, likt föregående informant, att denne vet vad den inte ska göra: 

Jag inser när man måste ta till professionell hjälp. Jag skulle aldrig i livet försöka göra något 
med tavlor eller så, då går man självklart till en konservator. Jag vet mina begränsningar. Det 
är mer att städa och lite på det sättet, vårdmässigt, känner jag.152 

                                                 
150 Intervju 4/2 2011. 
151 Intervju 3/2 2011. 
152 Intervju 31/1 2011. 
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De tre förste kuratorerna med konstansvar svarar alla nej på frågan om de har till-
räckliga kunskaper. En av dem säger att: 

(…) det är det som är själva tjusningen med nationsengagemanget. Att man får ta sig an upp-
gifter utan att ha någon som helst förkunskap.153 

Detta är en punkt som även två antikvarier berör. Den ena säger att denne saknar 
grundkunskaper, men att det väl gäller alla poster på nationen. Den andra säger:  

Jag har inte gått någon seriös utbildning och tror inte att jag skulle vara kvalificerad för ett 
”riktigt” jobb. Det är det man får nöja sig med på nation, man får ju gå efter intresse inte efter 
kunskaper, det är faktiskt intresset som är det viktiga. Istället för att få någon som kan jätte-
mycket men som inte bryr sig, det är ju bara dumt.154 

Informanten låter märkbart upprörd vid detta uttalande och det är tydligt att det är 
en viktig del av nationernas ämbetsmän och grund. Dessa svar visar att kunskaps-
nivån kommer i andra hand efter intresset hos antikvarien. Liksom för de flesta 
ämbeten vid nationerna är intresse viktigare än professionalitet. Nationerna drivs 
av studenter som i de flesta fall arbetar ideellt av rent intresse och engagemang. 
Även om det ideella engagemanget är nationernas själva kärna kan det också 
medföra svårigheter, som att kulturarvsföremålen utsätts för bristfällig förvaring 
och hantering. Den handbok vi sammanställde listar några enkla, grundläggande 
metoder för att säkra föremålens hälsa och framtid.155 Kunskap om dessa skulle 
kunna underlätta för nationernas konstansvariga. 

Många av antikvarierna är något tveksamma angående sin kunskapsnivå. Ut-
ifrån svaren kan vi också förstå att ”tillräcklig kunskap” uppfattats som gällande 
enklare vård och tillsyn. Alltså har ingen uppfattat att frågan även omfattar kun-
skap om till exempel förvaring och dokumentering. Detta är viktigt att poängtera 
eftersom förebyggande konservering, i form av bland annat rätt förvaring, är en 
viktig del av föremålsvård- och hantering.  

Som vi tidigare nämnt valde fem personer att inte ställa upp på en intervju på 
grund av att de var nytillträdda i sina ämbeten och kände att de inte hade tillräck-
lig kunskap för att svara på våra frågor. Detta stärker vår hypotes i Dokumenta-
tionsprocessen om att överlämningar är viktiga eftersom de skapar säkerhet och 
för vidare kunskap på ett smidigt sätt. På detta sätt kan generationsskiftena göras 
mindre riskabla för kulturarvshanteringen. 

                                                 
153 Intervju 18/1 2011. 
154 Intervju 20/1 2011. 
155 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Små-
lands nation. Bilaga 1, ”Handbok för antikvarie och andra berörda”. 
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Det kulturarvsbevarande ämbetet 
Att undersöka ämbetets uppgifter kan visa dels vad det konstbevarande ämbetet 
innebär och dels informanternas egen vetskap om detta, det vill säga visa om de 
känner till sina uppgifter. Vi ser även till hur antikvarieämbetet tillsätts och för 
vilken tidsperiod, samt vilken tidsåtgång antikvarierna upplever att ämbetsuppgif-
terna kräver. Intressant är också att undersöka om ämbetet medför några förmå-
ner, eftersom detta kan berätta något om ämbetets status på nationen. 

De ansvarigas arbetsuppgifter 
När de svarande var antikvarier nämndes främst enklare vård, tillsyn, att se till att 
förvaring av föremålen sker på bästa sätt, bevarande, samt kontakter med konser-
vatorer när ett föremål farit illa. Utöver dessa vanligaste arbetsuppgifter nämnde 
även några att tillgängliggöra, sprida kunskap om och öka intresset för kulturarvet 
bland nationens aktiva och övriga medlemmar. Exempelvis nämner två av antik-
varierna att de brukar skriva spalter i nationstidningen med historier om olika 
konstverk. Två nämner också att de ibland håller konstvandringar genom natio-
nens lokaler. På en nation uttrycker informanten att dennes absolut viktigaste upp-
gift är att sprida kunskap om och öka intresset för nationens samling. Att få na-
tionsmedlemmarna att förstå att det är de som gemensamt äger nationen samt dess 
konst och inventarier menar informanten är en väg till detta. På en nation ingår det 
även i antikvarieämbetet att en gång varje år genomföra en inventering av konst 
och inventarier för att kontrollera föremålens tillstånd och placering. Som nämns i 
Tidens tand är regelbundna inventeringar viktiga för att minska onödig hantering 
av föremålen.156 Genom en uppdaterad kunskap om föremålen kan dessa dessut-
om, i enlighet med Maroevićs teori, få ett ökat värde som dokument.157 

När informanterna var förste kuratorer beskrivs arbetsuppgifterna bestå av 
tillsyn och vård samt att se till att föremålen hanteras varsamt och förvaras på 
lämpligt sätt. I ett fall ingår det även i förste kuratorns arbetsuppgifter att under 
vårterminen varje år genomföra en inventering av konst och inventarier, något 
som informanten inte visste innan vi ställde frågan och denne såg över stadgarna. 
En förste kurator nämnde även att denne sällan gjorde aktiva insatser för natio-
nens kulturarv, trots att detta var en del av dennes arbetsuppgifter. Detta visar på 
vikten av ett ämbete med ansvar för enbart konstföremål, eftersom detta område 
annars inte prioriteras. 

Ingen av informanterna nämner dokumentering som en av arbetsuppgifterna. 
Detta är anmärkningsvärt i och med att just dokumentering enligt Maroević är 
väldigt viktigt för en samlings hälsa och status. Kunskaper om föremålen bidrar 
till en ökad förståelse för sin historia, och därigenom kan man även reflektera 

                                                 
156 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s.194. 
157 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 26. 
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över sin samtid.158 Detta kan vara av stor vikt nu bland annat med tanke på kårob-
ligatoriets fall. 

Tillsättning av antikvarieämbetet samt ämbetsperiod 
På sex av de åtta nationer där antikvarieämbetet finns tillsätts detta genom val på 
landskapet. På de övriga två är det nationens styrelse som väljer vem som ska 
tillsättas till ämbetet. På en av nationerna väljs antikvarien på obestämd tid, men 
på övriga går antikvarien till omval efter ett år om denne vill fortsätta sitt ämbete. 

Med en så kort ämbetsperiod som ett år uppstår vissa problem. Detta ökar på 
hastigheten i generationsskiftena och gör att antikvarierna har svårt att hinna sätta 
sig in i ämbetet samt att faktiskt göra något praktiskt. Samtidigt är det viktigt att 
tänka på att ett år är en ganska lång tid i nations- och studentvärlden eftersom 
många utbildningar är mellan tre och fem år. 

Förmåner för antikvarieämbetet 
På de åtta nationer som har antikvarieämbetet är frikortet den främsta förmånen, 
vilket innebär att man kommer före i kön och går in gratis vid den egna nationens 
klubbar. På två nationer får antikvarien extrapoäng i nationens bostadskö. Övriga 
förmåner som nämns är konferenser, middagar, avsparkar och liknande för äm-
betsmännen. En viktig förmån som nämns av tre informanter är det sociala sam-
manhang man ingår i som ämbetsman. 

De förmåner som nämns är samma som vanligtvis gäller för samtliga äm-
betsmän utöver de heltidsanställda. En viktig förmån inom nationslivet är det tidi-
gare nämnda KK-kortet som främst tilldelas nationernas klubbverk, som termins-
vis driver pub och restaurang. Inga antikvarier får KK-kort som en förmån för 
ämbetet. En av dem säger dock att både nationens arkivarie och antikvarie skulle 
kunna jobba heltid eftersom området är så eftersatt. 

Att se till antikvariernas ämbetsförmåner är ett sätt att få vetskap om ämbetets 
status. Denna enskilda faktor är förstås inte tillräcklig för att diskutera kring äm-
betets status, så diskussion kring detta följer senare i uppsatsen. Möjligt är dock 
att en eventuellt låg status bidrar till brister i utförandet. Detta skulle kunna göra 
ämbetet mindre åtråvärt och dels innebära svårigheter för antikvarien att påverka 
nationens styrelse och liknande angående olika beslut och projekt. Låg status kan 
även innebära en känsla över att inte vara uppskattad, samt medföra att personen 
inte har några direkta krav eller förväntningar att leva upp till. Självklart kan ind-
videns status i sitt ämbete ha samband med dennes kunskaper i ämnet, vilket visar 
på hur viktigt det är att deras kunskapsnivå är hög och att de har möjligheter till 
fortbildning. 

                                                 
158 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 34. 
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Tidsåtgång för ämbetsuppgifterna 
Denna fråga har enbart ställts till de informanter som själva är antikvarier eller 
före detta antikvarier, vilket innebär sex svarande. En informants svar saknas 
dock, varför svarsantalet sjunker till fem.  

Vad gäller antikvariernas tidsmässiga arbetsinsatser är det svårt för de flesta 
att ge ett tydligt svar. Det är tydligt att arbetsmängden varierar från vecka till 
vecka, eller månad till månad, och att det inte finns någon minimitid antikvarierna 
förväntas lägga ned på ämbetet.  

En informant säger att denne utför sitt ämbete under några timmar varje 
vecka. En annan informant beskriver att det kan ta allt ifrån fem timmar i sträck 
till att denne inte gör något alls under en vecka. Senare under intervjun nämner 
informanten dock att denne besöker nationen minst en gång i veckan för att titta 
till föremålen och inventarierna och se att allt ser bra ut. Detta visar på två skilda 
områden av ämbetet, dels att sköta den vardagliga tillsynen och dels att åtgärda 
problem och skador vid behov. Liknande beskrivning ges av en annan informant: 
”Väldigt olika, men generellt sett inte särskilt mycket eftersom det inte är så ofta 
det händer nånting som man måste göra.”159 Denne menar att insatser görs när ett 
föremål tagit skada och behöver skickas till konservator eller liknande. En annan 
informant räknar sin arbetstid till under tio timmar i månaden men menar att den-
nes arbetssätt är att bunta ihop arbetsuppgifterna för att sedan göra en större insats 
under en viss tid. För de två antikvarier som skriver texter om nationens kulturarv 
i nationstidningen går det åt mer tid i de perioder de skriver sina spalter.  

En informant svarar att denne i början av sitt ämbete var ambitiös och spende-
rade fyra till fem timmar i veckan med att utföra sitt ämbete men att timmarna 
blev färre desto längre denne haft sitt ämbete, och att arbetsinsatsen minskade 
som följd av en minskad ambitionsnivå. Detta uttalande är något som skulle kun-
na strida emot vår teori om att det är positivt att antikvarieämbetet innehålls av 
samma person under en lång tid.  

Tydligt är att ämbetet verkar kräva olika mycket tid vid olika tillfällen under 
terminerna. Många nämner att de främst arbetar när något konkret har inträffat, 
som exempelvis att en tavla har gått sönder, vilket ytterligare talar för att förebyg-
gande konservering i form av underhåll och förvaring inte prioriteras. Det verkar 
inte finnas några konkreta direktiv eller förordningar för hur mycket tid antikvari-
erna förväntas lägga ned på ämbetet, något som kan försvåra och förvirra. 

                                                 
159 Intervju 20/1 2011. 
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Kulturarvsföremålen och hur de hanteras 

I detta kapitel redogörs för hur nationernas samlingar ser ut och hanteras. Kapit-
lets första del beskriver samlingarnas omfattning och innehåll, huruvida informan-
terna ser på föremålen som delar i samlingar överhuvudtaget och huruvida sam-
lingarna växer. Kapitlets andra del inbegriper hur samlingarna förvaras och om 
föremål finns deponerade. I den tredje delen behandlas informationen om hur fö-
remålen vårdas och dokumenteras samt i vilken utsträckning föremålen finns regi-
strerade i en katalog. I kapitlets avslutande del tar vi upp informanternas syn på 
gallring av nationernas föremål. 

Omfattningen av nationernas samlingar 
Genom att fråga våra informanter om hur nationernas samlingar ser ut får vi inte 
bara information om samlingarna i sig utan även om informanternas relation till 
samlingarna. Vad vet de om sina samlingar och hur vana verkar de vara att arbeta 
med samlingarna? Självklart är det också viktigt att undersöka huruvida nationer-
na har särskilt viktiga verk i sina samlingar, till exempel ekonomiskt eller kultu-
rellt värdefulla.  

Det är också intressant att undersöka huruvida samlingarna växer eller om de 
är statiska. Detta kan vara av vikt för den framtida hanteringen av samlingarna. 

Vi vill även veta hur informanterna ser på vad vi kallar samlingarna. Ser de 
föremålen som samlingar? Eller ser de föremålen som enskilda ting? Om man 
arbetar för att sätta föremålen i ett sammanhang, det vill säga en samling, får sam-
lingen och de enskilda föremålen enligt Maroević en större roll för det identitets-
skapande kulturarvet.160 

Samlingarnas karaktär 
På samtliga nationer är majoriteten av konstföremålen målningar, främst porträtt 
av inspektorer, hedersledamöter och på andra sätt betydelsefulla personer för re-
spektive nation. Landskapsmåleri, skulpturer, byster, medaljonger och äldre in-
ventarier tillhör också nationssamlingarna, om än i mindre antal. En av nationerna 
har märkbart högt antal skulpturer. Alla nationer har även ett flertal föremål som 
enbart är intressanta för respektive nation. En av informanterna säger: 

Det har ett extremt litet finansiellt värde, och är bara nostalgiskt för nationen. […] Vissa ser 
det väl som skräp, men för oss är det nostalgiskt och roligt.161  

Att föremålen värderas högt på nationerna trots avsaknad av direkt monetärt värde 
passar in väl på Kopytoffs teori om föremålens biografi. För nationerna blir före-

                                                 
160 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 26. 
161 Intervju 31/1 2011. 
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målen singulära, även om de av andra ses som handelsvaror med olika värden. 
Detta kan bero på att nationen har en lång relation till föremålet, så även om indi-
viderna bara har en kort relation till föremålet ses det som en del av nationens, 
gruppens, identitet.162 

I den ursprungliga intervjun hade vi en fråga om ungefär hur många konstfö-
remål respektive nation har. Vi kände väldigt snart att det var en svår fråga, som 
istället utvecklades till mer av en diskussion kring föremålen i allmänhet och med 
grund i frågan om vad det finns mest av. Generellt har alla informanter svårt att 
uppskatta ett ungefärligt antal av konstföremålen. Enbart två av dem ger en unge-
färlig siffra på 200 respektive hundratals. Övriga svarar att de inte vet, eller att de 
inte vågar gissa. Att så pass många inte kan uppskatta samlingens omfång tyder 
på en viss ovana vid att arbeta med samlingen eller att informanterna inte har kun-
skap om kataloger eller inventarielistor. 

En informant på en större nation berättar att det finns konst nog för att täcka 
alla behov för display163, men att de nästan har underskott och skulle behöva köpa 
in mer konst för att kunna hänga på alla väggar. Ytterligare en nation har de flesta 
av sina konstföremål på display, medan majoriteten har mycket målningar och 
annat stående i förråd och arkiv eftersom de inte har plats på väggarna. 

Nationerna besitter omfattande och rika samlingar med verk av många kända 
svenska konstnärer, däribland Carl Larsson, Carl Eldh, Carl Milles, Bror Hjorth 
och Helmer Osslund. Allmänhetens kunskaper om att nationerna innehar sådana 
verk tycks vara små. En informant berättar att det ibland kommer turister för att 
titta på skulpturer i nationsträdgården, men att det är få som känner till dem. Ett 
sätt att öka allmänhetens kunskap om nationernas samlingar är att hålla öppna 
konstvandringar, något som görs på några av nationerna under exempelvis kul-
turnätter och första maj. Att detta inte är en självklarhet på alla nationer kan tyda 
på det Lowenthal menar med att kulturarvet får störst vikt och gynnar gruppen 
som mest om det undanhålls för dem som inte tillhör gruppen.164 Troligt är dock 
att detta främst beror på avsaknad av engagerad och kunnig personal.  

Nationerna är, liksom informanterna, anonyma och inga ekonomiska värden 
på föremålen kommer att lämnas ut. Vi kan trots detta, genom informationen vi 
fått av våra informanter, fastställa att studentnationerna har värdefull konst i sin 
ägo. Flera informanter nämner under intervjun att de har verk av framstående 
svenska konstnärer som på ett eller annat sätt har en relation till Uppsala universi-
tet och nationerna. De har även föremål av betydelse för nationernas och universi-
tetets historia, något som måste skyddas av både nationerna och universitetet. 

                                                 
162 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 80. 
163 Utställda konstföremål, konstföremål i offentlig miljö.  
164 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History s. 24. 
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Samlingarnas tillväxt 
Om föremål tillkommer till nationernas samlingar rör det sig i princip alltid om 
donationer, vilket även är det sätt på vilket samlingarna ursprungligen vuxit fram. 
Idag är det dock ovanligare med donationer av målningar, inventarier och liknan-
de. En av informanterna berättar att inget har donerats under dennes tid på natio-
nen (mer än tre år), en annan berättar att inga donationer gjorts sedan 1950- eller 
60-talet. Däremot utvidgas nationernas porträttsamling när nya porträtt tillkommer 
vid inspektorsskiften. 

En del mindre donationer sker emellertid fortfarande. Ett exempel är en sil-
verkanna från 1980- eller 90-talet som ursprungligen var en gåva från en nation 
till dess inspektor. Kannan kom tillbaka till nationen från inspektorns dödsbo. 
Andra exempel är en bok från 1901 som en nation fick år 2002, samt ett flertal 
äldre fotografier en annan nation nyligen fått. Något annat som fortfarande till-
kommer till nationernas samlingar är gåvor från deras vännationer.165 Till exempel 
har nationer fått en tegelsten från en vännations hus, en böjd trumpet och en bok 
inbunden i träslaget bok. En antikvarie uttrycker viss irritation över att det är den-
nes ansvar att ta hand om även sådana saker, som informanten själv kallar skrot.  

I vissa fall har nationerna själva bekostat annat än inspektorsporträtt. I mitten 
av 1920-talet lät en av nationerna uppföra en tavla över den första kvinnliga stu-
denten i Sverige som var medlem i denna nation. 

Det senaste tillskottet för en annan nation är en tavla som var med i en 
konstutställning på nationen under en kulturnatt. Någon råkade välta ett staffli, 
vilket resulterade i att tavlan föll i marken och fick en skada. Nationen köpte tav-
lan, som nu hänger på kuratorsexpeditionen. En annan nation fick tre helt nygjor-
da tavlor för några år sedan, och betalade bara för ramarna. 

En informant beskriver att nationen bara köper in konst vid eventuella speci-
alintressen. Ett sådant fall var ett dryckeshorn med mycket stark anknytning till 
nationen. Det hade donerats av en inspektor vid nationen, men av någon anled-
ning lämnat nationen. När hornet sedan kom ut på marknaden köpte nationen det 
på grund av det stora affektionsvärdet. Detta är ett exempel på Weiners teori om 
oförytterlig egendom.166 Nationen kunde inte tänka sig att låta hornet bli en han-
delsvara som kunde köpas av vem som helst och därmed försvinna från nationen. 
Genom att själva köpa det hölls det undan den kommersiella marknaden och kun-
de fortsätta vara ett singulärt föremål för nationen.  

Att nationerna inte väljer att förvärva nya konst- och kulturföremål beror till 
stor del på den ekonomiska aspekten. En informant säger att det inte pågår något 
aktivt samlande eftersom nationen inte har pengar till det, och menar att nationen 
inte ens har råd att underhålla den samling som redan finns. Utöver de ekonomis-

                                                 
165 Vännationer är studentnationer i olika städer och länder som har sociala förpliktelser gentemot varandra.  
166 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 6-7. 
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ka skälen nämner flera informanter även att det finns bättre saker att köpa än 
konst, som det dessutom ofta inte finns någon plats för. Detta kan vi koppla sam-
man med Bourdieus teori om kulturellt kapital.167 Antagligen ser nationernas ge-
mensamma fält annorlunda ut idag jämfört mot tidigare. Idag är det inte lika vik-
tigt med rika konstsamlingar för att nationen ska anses ha hög status eller kultu-
rellt kapital som under den tid samlingarna växte som mest. Dagens kulturella 
kapital är mer förknippat med framgångsrika pubar och nattklubbar.  

Idag är det ovanligare att framstående och betydelsefulla personer med an-
knytning till nationerna donerar konst till dessa. Att idag beställa ett porträtt av 
sig själv för att sedan skänka det till en nation är något som vi tror skulle uppfattas 
som väldigt underligt av de flesta. En möjlig anledning kan vara att till skillnad 
från tidigare finns personen nu avbildad i flera andra medier, vilket gör att ett por-
trätt idag inte är lika speciellt. Dessutom kan man tänka sig att en sådan gåva 
skulle uppfattas förmäten eftersom vi idag strävar efter att se varandra som jämli-
kar och att vara ett klasslöst samhälle. Det är möjligt att nationerna av allmänhe-
ten inte ses som kulturbärare på samma sätt som förr, och att personer därför inte 
längre skänker konst till dem. Flera av informanterna uttryckte också att nationer-
na inte är i behov av mer konst. Många nationer har större behov av att få ekono-
miska bidrag för underhåll av nationshus och ombyggnationer, exempelvis för 
handikappanpassning.  

Föremålens status som samling 
Åtta av informanterna anser att nationens föremål är en samling. Begreppet är 
dock inte helt lättförståeligt. Under de allra flesta intervjuer fick vi förklara be-
greppet, och använde oss då av Pearces definition.168 Efter att ha definierat be-
greppet samling ändrade en informant sitt svar från nej till ja. Av de övriga svara-
de två informanter att de inte anser att nationernas föremål är en samling, medan 
en, även efter att vi hade gett en definition av begreppet, svarade att denne inte vet 
om föremålen utgör en samling eller inte. 

Tabell 6. Ser du nationens föremål som en samling? (11 svarande) 

 Ja Nej Vet ej 

Antal svarande 8 2 1 

Det främsta sammanhang för föremålen som informanterna nämner är att de till-
sammans representerar nationens historia. Som en informant beskriver det:  

Det är (xxx) nations samling. Jag tycker att det här tillsammans skapar en historia. Bara det 
enskilda föremålet är intressant, visst, men sätter man det tillsammans, fanan, silverkannan, 

                                                 
167 Carlbom, A. (1997) ”Pierre Bourdieu”, s. 213. 
168 Pearce, S. (1995) On collecting, s. 159. 
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bålskålar, himmelsglobar, porträttsamlingar, så har man ju hela vad (xxx) nation har varit sen 
16(xxx).169 

Många föremål har dessutom geografisk anknytning till nationernas landskap. Det 
kan exempelvis vara konstverk skapade av en konstnär född inom de landskap 
nationen representerar.  

Flera informanter påpekar att deras samlingar är spretiga och saknar en röd 
tråd utöver att de en gång hamnade på nationen.  

Även efter att ha definierat och diskuterat kring begreppet samling gav två in-
formanter svar som visade på att de inte riktigt förstod uttrycket på samma sätt 
som vi. Bägge dessa ansåg även att deras respektive nationsföremål inte utgör 
någon samling. Den ene av dessa informanter förstod till exempel samling som 
något som är en svit eller en serie som på grund av detta skulle ha ett högre eko-
nomiskt värde än föremålen var för sig. Informanten är alltså uppenbart mer foku-
serad på ekonomiska värden än emotionella och historiska värden. Detta hade 
möjligtvis kunnat ändras beroende på hur vi definierade begreppet.  

I och med att föremålen ses som delar av samlingar ökar föremålens status, 
detta enligt Maroevićs teori om föremålens värde som dokument. Han menar att 
en samling bär på all den information som finns i delarna samtidigt som samman-
sättningen lyfter informationen till en ny, högre, nivå. Samlingen bär på mer in-
formation än vad föremålen kan göra eftersom de ses som enskilda delar.170 

Att föremålen av de flesta ses som en samling kan även påverka synen på 
gallring, något vi återkommer till.  

Förvaring 
Genom att undersöka vad informanterna anser om förvaringen på sin nation kan vi 
se hur medvetna de föremålsansvariga är om lämplig hantering, vård och förva-
ring. Vi kan även se vilka problem nationerna har vad gäller utrymmen och lös-
ningar för förvaringen. 

Förvaringens anpassning för nationernas föremål 
Eftersom informanternas svar visar på väldigt olika problem väljer vi under denna 
fråga att presentera nationerna var och en för sig. 

En informant beskriver nationens förvaring som sval och hyfsat torr och med-
ger att detta ändå inte är perfekta förhållanden för föremålen. Denne berättar även 
att böcker i nationens ägo inte förvaras med någon som helst eftertanke.  

En annan informant berättar att konsten förvaras i ett brandskyddat arkiv och 
verkar mena att detta kan ses som tillräckligt goda förhållanden. Under vårt besök 
i lokalen såg vi dock en del brister, till exempel att föremål förvarades på golvet. 
                                                 
169 Intervju 27/1 2011. 
170 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 26. 
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På en nation förklarar informanten att man inte har något klimatanpassat rum 
men att förvaringen ändå är hyfsad. Informanten menar även att målet för natio-
nens samling är att den ska vara synlig i lokalerna, alltså inte att förrådet ska fyl-
las med konst. Detta är samma informant som berättat att nationen har ett under-
skott av konst och egentligen skulle behöva köpa in mer för att fylla lokalernas 
väggar. 

En informant berättar att det finns rum där konstföremål förvaras men att des-
sa rum inte är anpassade för föremålen och att bland annat tavlor har behov av ett 
bättre förvaringssätt. Informanten menar att denne har försökt titta lite på detta 
men att det inte blivit något mer med den saken. Märkbart är att denne informant 
har haft sitt ämbete som antikvarie i över tre år. Att det av antikvarien identifiera-
de problemet inte har åtgärdats på något sätt under en förhållandevis lång ämbets-
period tror vi kan bero på flera olika saker. En anledning kan vara att antikvarien 
har stött på motstånd från nationens styrelse eller liknande, eller att denne har 
otillräckliga kunskaper kring hur man kan gå vidare för att lösa problemet och 
således inte har gjort verklighet av sina tankar. Ytterligare en annan anledning kan 
vara ett bristande intresse för ämbetet, något som skulle kunna ha sin grund i att 
man väljer ett ämbete utan många specificerade krav för att få tillgång till olika 
ämbetsmannaförmåner.  

En annan informant som är antikvarie vet inte var nationens konstföremål för-
varas men tror att förvaringen är ganska bra. Detta är ett underligt svar, eftersom 
antikvarien tidigare uttryckt sig ha en relativt god kunskap och helhetsbild av na-
tionens kulturarv efter att ha haft ämbetet i över ett år. Det kan även ses som oan-
svarigt att inte ha undersökt var föremålen förvaras när antikvarien har ett mycket 
stort ansvar för nationens föremål.  

På en nation menar informanten att förvaringen inte är optimal för föremålen. 
Bland annat har förvaringsutrymmet, som finns i källaren, svämmat över. Vätska 
från ett rum ovanför har läckt in genom taket, det är fuktigt och ont om plats. Nå-
got positivt som informanten dock framhåller är att få personer har nyckel till lo-
kalen. Detta är samma informant som anser att nationen inte har behov av att in-
stifta ett antikvarieämbete. Genom att instifta antikvarieämbetet skulle denna na-
tion kunna förbättra sin förvaring och på så sätt i framtiden kunna undvika liknan-
de problem. 

En informant uttrycker ett stort missnöje med nationens förvaring och menar 
att den är bristfällig och på gränsen till skadlig för föremålen.  

En annan informant är tveksam till om förvaringen är anpassad. Nationen har 
ett brandsäkrat arkiv med kompaktsystem där en liten del av konsten förvaras. 
Den största delen av samlingen hänger framme eller står i en del förråd. Denne 
antikvarie är den ende av informanterna som räknar in tavlor på display i förva-
ringen och menar att de ibland skadas i välanvända lokaler samt att det är antikva-
riens uppgift att uppmana om ordning och försiktighet.  
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En informant beskriver att nationen har ett brandsäkert arkiv i källaren. I rum-
met finns säkerhetsanordningar under alla rör i taket för att skydda föremålen vid 
en eventuell läcka.  

På en nation förvaras föremål på ett vindsrum som inte är anpassat. Informan-
ten beskriver rummet som ganska trångt och stökigt.  

På den sista nationen finns ett konstförråd på vinden där även arkivmaterial 
förvaras. I rummet finns rörelsesensorer för belysningen.  

Under våra observationer såg vi att många av förvaringsutrymmena var väl-
digt problematiska. Enkla lösningar som exempelvis tillräckligt hyllutrymme fat-
tades ofta och föremålen stod placerade på golvet. Detta är ett problem eftersom 
skadedjur ofta finns på golvet. Skadedjur och mikroorganismer trivs också bra där 
det inte är städat, vilket många förvaringsutrymmen inte var.171 Brandskydd, säk-
rade rör och rörelsedetektorer för belysningen var snarare undantag än regel. Vik-
tigt att tänka på är dock att det inte är rimligt att ställa alltför höga krav på natio-
nernas förvaring. Klimatanpassning och optimal placering av förvaringsutrymmet 
är sådana krav som nationerna kan ha mycket svårt att fylla. De största problemen 
är en bristande ekonomi och byggnader som inte är anpassade för dagens verk-
samhet. Mycket skulle dock kunna förbättras genom enkla medel. Exempelvis kan 
tavlor hängas på mellanväggar med nät, föremål lyftas en decimeter från marken 
för att undvika fuktskador och skadedjursangrepp, samt renhållning införas som 
en självklar del av antikvariens arbetsuppgifter. På den nation där det fanns en 
säkerhetsanordning under rören i taket hade denna byggts av medlemmar på na-
tionen. På så sätt kan pengar sparas och man kan skapa en gemenskap kring före-
målens hälsa.  

Tydligt är att samtliga informanter är medvetna om att förvaringsförhållande-
na inte är optimala och i vissa fall även rent skadliga för föremålen. Det verkar 
även finnas en relativt stor okunskap kring vad som faktiskt är en rimlig förva-
ring, till exempel att föremål ska lyftas upp från golvet.  

Nationernas deponeringar 
Äldre handskrifter, protokoll och liknande från samtliga nationer finns deponera-
de på Uppsala universitetsbiblioteks handskriftavdelning, men många av natio-
nerna har också vissa konstföremål deponerade, bland annat på Gotlands länsmu-
seum, Carolina Rediviva, Museum Gustavianum, Geijersalen i Engelska parken, 
Universitetshuset, Upplandsmuseet och Rackstadmuseet i Arvika. Det rör sig om 
föremål som exempelvis gamla nationsfanor, Geijers dryckeshorn, en himmels-
glob av den svenske globmakaren Anders Åkerman från 1776, teckningar av Carl 
Larsson, en målning av Prins Eugen samt en av Gustav Fjaestad. En nation har 

                                                 
171 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 231, 321.  
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haft en staty deponerad på Museum Gustavianum på förfrågan av museet men har 
nu tagit tillbaka den för att använda som utsmyckning i de egna lokalerna.  

Tabell 7. Har nationen föremål deponerade någonstans? (11 svarande) 

 Ja Nej 

Antal svarande 8 3 

Den främsta anledningen för deponeringarna är omsorg om föremålen. Att förvara 
dyrbara och ömtåliga tavlor och dylikt innebär en hög stöld- och förstörelserisk. 
En av informanterna beskriver hur en värdefull målning tidigare var väldigt utsatt 
i nationens lokaler och blev nedsmutsad med grogg och snus. En annan informant 
beskriver deponeringar som något av rent egenintresse i och med att de innebär att 
nationen slipper sköta föremålen själva och ha dem i osäkra lokaler som alltid 
används till olika aktiviteter. Det är unika föremål som informanten beskriver att 
de med glädje vill hänga på säkra platser.  

Flera nationer har låtit göra kopior av tavlor för att sedan deponera originalet 
och själva behålla kopian. På så sätt äger nationen fortfarande sitt verk, men slip-
per vårdansvaret för det. 

En annan anledning till deponeringar är platsbrist. Flera av nationerna har 
svårt att visa upp många av sina föremål på grund av att lokaler och väggar helt 
enkelt inte räcker till. En informant talar också om att deponeringar ofta leder till 
bättre exponering av föremålen.  

Tre av informanterna är osäkra angående deponeringar. En av dem berättar att 
nationens förteckningar över deponeringar har försvunnit och att ingen därför 
riktigt vet vad som är deponerat eller var någonstans. Den andra informanten kän-
ner inte till huruvida nationen har några föremål deponerade, men menar att det är 
möjligt. Den tredje informanten tror inte att nationen har någon konst deponerad, 
men är inte säker och menar att sådant kan glömmas bort. Informanten vill därför 
genomföra en inventering av deponerade saker. 

Oklarheter kring vissa deponeringar verkar råda även på några andra nationer. 
En informant berättar om ett originaltryck från 1600-talet som ska finnas i natio-
nens ägo men som verkar vara försvunnet. Informanten hoppas att trycket finns i 
nationsarkivet eller att det är deponerat på Carolina. En annan informant berättar 
om en stor vattenläcka för cirka tio år sedan där många äldre böcker, många från 
1600- och 1700-talet, blev skadade och fördes till Carolina Rediviva för att torr-
frysas och tas om hand. Det fanns inga dokument om deponeringen, och infor-
manten menar att biblioteket inte vet vad som har hänt med böckerna och att de 
nu därför är inne i bibliotekets system. Samma informant berättar om en gammal 
nationsfana som på 1940-talet försvann till Lund: 
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Det visade sig att den sen kom tillbaka och hänger nu i universitetet. Vi har helt enkelt ingen 
dokumentation på att den faktiskt är vår, så de (universitetet, vår anm.) hävdar att den ska 
hänga där… så den kan man ju se som deponerad också.172 

En annan uppgift som vittnar om viss förvirring kring deponeringar är en infor-
mants exempel från 1980-talet, när dennes nation fick tillbaka två porträtt från en 
konservator. På nationen kände de inte igen porträtten, och ett av dem visade sig 
senare vara ett inspektorsporträtt från en annan nation. Att ha goda kunskaper om 
nationens konst, oavsett var den är placerad, är förstås av största vikt. 

Samtalen om deponeringar ledde in på en följdfråga om huruvida nationerna 
funderar på att deponera något mer nu, vilket de flesta var intresserade av. Några 
specifika saker som nämns är äldre böcker som behöver stå i rätt luftfuktighet 
samt målningar som hänger i lokaler som också används som dansgolv. Några 
säger att de inte har några konkreta förslag, men att något kan bli aktuellt. En in-
formant höll under vårterminen 2011 på att samla ihop gamla dokument, artiklar, 
protokoll och liknande för att senare deponera detta eftersom de tar mycket plats. 

En informant nämner att det vore bra med utomstående, klimatsäkra förråd 
som man kan hyra för att förvara nationens konst som inte är upphängd eller visas 
i nationens lokaler. Huruvida detta vore möjligt att genomföra ekonomiskt är 
oklart. Utifrån övriga informanters svar framgår inte heller om det finns ett större 
intresse för det. 

Informanterna visar alltså på en medvetenhet om att vissa föremål bär på stora 
värden och att man på nationen idag inte är lämpade att vårda och förvara dessa. 
De vill därför deponera föremålen för att ge dem bästa möjliga förutsättningar att 
bevaras, samtidigt som nationen inte behöver skiljas från dem. Detta stämmer 
överens med Weiners teori om oförytterlig egendom och Kopytoffs värdesfärer. 173 
Genom att deponera föremålen fortsätter de att tillhöra nationen, istället för att bli 
handelsvaror tillgängliga för alla. 

Bevarande av föremål 
Vi är intresserade av att veta hur antikvarierna och de konstansvariga förste kura-
torerna vårdar nationens kulturarvsföremål. Detta undersöker vi genom att se till 
vad de har för kunskap om hantering och hur de ser på föremålens vårdbehov. I 
vården ingår även dokumentering av föremålen och forskning kring dem. Ju mer 
man vet om ett föremål desto större värde får det för dess brukare, både emotio-
nellt och ekonomiskt. Enligt Maroević kan man nå den information föremålet bär 
på om man studerar det och på så sätt öka dess värde för den som tolkar informa-
tionen.174 Vi är även intresserade av hur inventeringar sköts, om de överhuvudta-
                                                 
172 Intervju 26/1 2011. 
173 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 6-7; Kopytoff, I. 
(1986), ”The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 70-71. 
174 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 28. 
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get genomförs, och om nationerna har kataloger som visar föremålens fysiska 
status och plats. Genom att se till dessa olika faktorer kan vi få en bild av hur kun-
skaps- och ambitionsnivån bland de ansvariga ser ut och hur det vardagliga arbe-
tet går till. 

Vård av föremålen 
Utifrån våra intervjuer kan vi se att vård av föremål sköts på olika sätt på de olika 
nationerna. Informationen visar även på vad informanterna själva anser om sin 
kunskapsnivå kring sina arbetsuppgifter. Genom att fråga om hur den faktiska 
vården utförs blir det tydligt att okunskapen kring hantering och vård i de flesta 
fall är väldigt stor. Frågan är medvetet formulerad på ett sätt som gör att vi genom 
svaren får en uppfattning om vad ”vård” innebär för informanterna. Tydligt är att 
de flesta av dem ser det som den mer ingripande vården, det vill säga konser-
vering och restaurering. Några nämner även städrutiner och hur de själva bland 
annat dammar av föremål. Ingen av informanterna ser på förvaring och hantering 
som en del av vården. 

En nation har ett program för tavelvård, där en konservator enligt ett rullande 
schema på tio eller tolv år hämtar tavlor för att åtgärda dem. Detta schema kom 
till efter en genomgång för prioritering av tavelsamlingen, där man kontrollerade 
vilka som är i värst skick. Beslutet togs av styrelsen utan medlemsgrund, något 
som informanten reflekterar över som något både positivt och negativt. Informan-
ten menar att i detta fall har demokratiformen fått kliva åt sidan för att något fak-
tiskt ska göras för nationens kulturarv och att det i detta fall var nödvändigt. Ut-
över det rullande schemat för vård av målningar har nationen ingen annan aktiv 
vård. 

En nation har för tillfället inget behov av åtgärder av konstsamlingen, därför 
har ingen tavelkonservering gjorts på ett par år. Möblerna gås igenom regelbundet 
av antikvarien (professionell). Förutom när saker går sönder och akut vård behövs 
försöker antikvarien anlita en konservator för att ta bort nikotin, smuts med mera 
på en tavla i taget i den mån det finns pengar. Denna vård kan alltså ses som or-
ganiserad i och med att antikvarien regelbundet skickar in målningar till konser-
vatorn. Eftersom antikvarien till vardags arbetar som intendent för 1800- och 
1900-talskonst kan denne själv prioritera vilka målningar som är i störst behov av 
vård. 

Två av nationerna har kontakt med en konservator som de kontaktar vid be-
hov, det vill säga när ett verk har skadats. Ytterligare tre nationer åtgärdar vid 
behov, men utan att ha en kontinuerlig kontakt med en specifik konservator för 
detta. I övrigt beskriver den ena informanten att skinnstolar smörjs in och tavlor 
dammas av på städdagar. 

En informant uppger att föremålsvården till viss del är beroende av antikvari-
ens intresse i att ansöka om medel för reparationer, men att den mesta vården ändå 
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sker när någonting går sönder så mycket att det syns eller när föremål lånas ut för 
något. Nationen har nyligen lånat ut ett porträtt till Livrustkammaren, som då 
gjorde en lättare rengöring av det. Tillfälliga lösningar av denna form verkar ses 
som tillräckliga av nationen, något som tyder på att föremålen spelar en mer ytlig 
roll än som faktiska kulturarvsbärare. Informanten själv verkar dock medveten om 
att det inte är tillräckligt och visar uppgivenhet kring situationen. 

På en nation beskrivs vården som varierande beroende på att de ämbetsmän 
som ska vårda föremålen är olika seriösa och har varierande kunskapsgrad. Där-
emot försöker nationen göra olika projekt, med cirka tio års mellanrum, där man 
till exempel ser till att tavlor och nationshuset ser bra ut. Informanten uppger dock 
att det på många sätt finns väldigt stora brister i hur de hanterar sin utrustning, sin 
konst och sina föremål. 

Två av informanterna anser i större grad än de övriga att föremålen inte vår-
das aktivt. Den ena informanten berättar att denne väl har försökt damma av tav-
lor och föremål ibland, den andra menar att det är denne själv som vårdar föremå-
len när tid finns. Om informanten däremot ser något akut ställer denne undan fö-
remålet och tar reda på hur det ska åtgärdas. Om något går sönder menar infor-
manten att det tas om hand snabbt, men uttrycker att sådant som står undangömt 
kan bli stående i år innan skadan upptäcks.  

Något som flera informanter tar upp är vad de själva kallar trial-and-error. 
Utan tydliga instruktioner är det enda sättet att lära sig om hantering just genom 
sina egna misstag. Tyvärr är det föremålen som utsätts för denna övning.  

Många informanter berättar att de flesta åtgärder görs när föremålen har ut-
satts för akuta skador. Vanligtvis uppstår dessa på föremål som finns i de lokaler 
som används flitigt för fest och uthyrningar. Flera av informanterna berättar om 
olyckor och medveten skadegörelse som uppstår under fester. Nationerna är 
mycket medvetna om att visa hela och rena föremål utåt, och genom informanter-
nas svar framgår att valet av vilka föremål som ska vårdas till stor del baseras på 
vilka verk som syns mest. De föremål som står i skymundan i förråd glöms såle-
des bort och förfaller eftersom ingen underhållande eller långsiktig vård görs. Ett 
exempel på detta är en målning av Helmer Osslund som förvaras på golvet i ett 
litet förråd, gömd bakom en bunt av andra tavlor. Sammanfattningsvis är det de 
akuta skador som märks som prioriteras, och sådana skador uppstår främst på de 
föremål som finns i lokaler där många människor vistas. 

Genom att aktivt arbeta med att sprida medvetenhet och kunskap bland natio-
nens medlemmar om konsten som finns i de öppna lokalerna, samt ställa krav på 
grupper som hyr nationernas lokaler, skulle dessa akuta skador kunna minska. 
”Akta!”-skyltar, förbud och varningar skulle vara ett sätt att snabbt uppmärksam-
ma människorna i lokalerna att vara försiktiga, men detta skulle dels rent estetiskt 
störa ögat men även påverka synen på nationerna som öppna och tillåtande. Att 
sprida kunskap och medvetenhet om konsten borde vara en av antikvariernas vik-
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tigaste uppgifter, eftersom en större kunskap om kulturarvsföremålen kan stärka 
medlemmarnas relation till dem. 

De flesta nationer har många äldre möbler. En informant beskriver hur vissa 
av nationens möbler har ett starkt symbolvärde på grund av att de exempelvis har 
donerats av någon med anknytning till nationen. Däremot bryr sig de flesta inte 
om detta värde. Möblerna behandlas inte varsamt och stuvas ofta undan staplade 
på varandra och behandlas som moderna möbler. Vissa av informanterna nämner 
att föremålen används som ett mellanting mellan museala föremål och bruksföre-
mål. Hur man ser på föremål påverkar även vilken sorts vård man ger dem. Sam-
ma informant berättar: 

Då och då kommer engagerade nationsmedlemmar som lagar grejer på eget bevåg. Det är 
fantastiskt. Det är säkert inte förenligt med Antikrundans etiska råd men vad fan, vi är inget 
museum, saker ska ändå användas tycker jag. Visst, det ska helst vara reversibelt och göras 
med god antikvarisk sed, men det behöver inte vara alltför strängt heller. Det är bruksföremål 
i första hand faktiskt.175  

Att de på nationerna överhuvudtaget måste välja vilka föremål som ska vårdas 
beror främst på den ekonomiska aspekten. Många av informanterna säger uttryck-
ligen att de självklart skulle prioritera många fler föremål om det bara fanns peng-
ar för detta. Det är dyrt att hyra in en konservator som ska bedöma konstens skick 
och avgöra vilka verk som måste prioriteras. När denna tjänst är inköpt och man 
fått kunskap om vilka verk som behöver vård kan man behöva vänta lång tid in-
nan vården sätts in, detta till exempel på grund av att man måste söka nya pengar. 

Det skulle kanske vara mer ekonomiskt motiverat att rusta upp ett 1700-talsporträtt än att fixa 
till ett väldigt slitet porträtt från början av 1900-talet. Men jag tycker att det känns som en 
väldigt svår bedömning för mig att göra. Jag vet liksom inte vilka skador som kan bli värre 
och vilka skador som faktiskt kan få stå.176  

Informanterna själva kan inte göra den här sortens bedömningar eftersom det dels 
handlar om konservatoriska expertkunskaper, dels bedömning av ekonomiska 
värden. Informanterna verkar mycket medvetna om detta, som citatet ovan visar, 
och många nationer använder sig av konservatorer regelbundet, vilket är kostsamt. 
Genom att få, eller be om, hjälp från experter på Uppsala universitets konstsam-
ling skulle detta problem kunna kringgås. Universitetet sitter på stor kunskap som 
nationerna är i akut behov av. 

Ytterligare ett problem som nämns är tidsbrist. Alla informanter utom en är 
heltidsstuderande och utför ämbetet på sin fritid. En av dem beskriver att vård och 
skapandet av rutiner tar väldigt mycket tid och ofta prioriteras lågt just för att man 
samtidigt måste fokusera på sina studier. Samma informant säger även:  

                                                 
175 Intervju 20/1 2011. 
176 Intervju 19/1 2011. 
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Vi har inte kommit så långt att vi har några fasta städrutiner, när vi kommer dit har vi åstad-
kommit extremt mycket.177 

Detta visar på att det finns en bit kvar till en god rutin kring vård av föremål. 
Städning av de rum där föremålen förvaras bör vara en grundläggande rutin, lik-
som det är en rutin i nationernas övriga lokaler. När det finns brister i rutiner kan 
det hända att föremål får vänta mycket lång tid innan de får vård, något som flera 
informanter pekar på. En konstansvarig förste kurator berättar att: 

Jag skickade just in en […]målning till konservator. Anledningen var att det var ett hål på 
den så det var akut. Jag tror att den har varit trasig ett år. Nu har jag gjort mer än de flesta 
under sin ämbetsperiod.178 

Det är tydligt att nationerna skulle ha nytta av bättre rutiner kring sin hantering av 
konst samt vara noggranna med att efterfölja och överlämna dem till nästa genera-
tion nationsmedlemmar. Detta gäller inte bara rutiner kring vård och hantering 
utan även kring hur kunskapen om föremålen förs vidare i form av berättelser, 
kataloger eller liknande. 

Dokumentering och inventering av föremål 
Här saknas svar från en informant, därför sjunker svarsantalet till tio.  

I vår intervju frågade vi om det sker en aktiv dokumentering av föremål. Den-
na fråga kan vara svåruppfattad och därför missförstås, något vi i efterhand blivit 
medvetna om. På grund av detta har de svar vi fått varit väldigt svåra att kategori-
sera. Man kan sammanfatta informationen med att de flesta nationer på något sätt 
arbetar för att behålla, och i vissa fall finna ny, kunskap om sina föremål. Dels 
görs inventeringar för att registrera hur föremålet mår och var det befinner sig, 
dels förs ny information in i kataloger om föremålens status förändras eller om 
nya föremål tillkommer.  

Tabell 8. Dokumenteras föremålen aktivt? (10 svarande) 

 Regelbundet, obligatoriskt Oregelbundet Nej 

Antal svarande 3 4 3 

På tre nationer görs obligatoriska och regelbundna dokumenteringar och inventer-
ingar av nationens föremål en gång om året. På en av dessa nationer glömdes upp-
giften dock bort under informantens tid vid nationen. Däremot antecknade infor-
manten i katalogen när något flyttades eller blev skadat. Nationen har även fört 
diskussioner kring att göra en annan version, utan bland annat försäkringsvärden, 

                                                 
177 Intervju 31/1 2011. 
178 Intervju 25/1 2011. 
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för att kunna visa upp för övriga intresserade. Genom att ha obligatoriska inven-
teringar varje år kan man skapa en överblick av och förståelse för samlingens till-
stånd, man vet var man har saker och ting och i förlängningen får man mindre 
problem med föremålen. 

Fyra nationer gör oregelbundna inventeringar och dokumenteringar men hur 
dessa verkar genomföras skiljer sig åt mycket. Antikvarien på en nation menar att 
denne försöker dokumentera samlingen så gott det går, men att denne oftast ham-
nar i återvändsgränder. Däremot har informanten skrivit små informationstexter, 
eller minibiografier, till många av de verk som sitter i nationens öppna salar. In-
formanten har alltså försökt skapa små utställningar på sin nation, vilket kan hjäl-
pa till att lyfta fram både nationens kulturarv och det viktiga ämbete antikvarien 
har. Att två antikvarier även skriver texter till sina nationstidningar om nationens 
konst medför att viss forskning görs kring dessa föremål, vilket är en viktig del av 
dokumenteringen. Ytterligare en informant nämner att det i vissa fall sker forsk-
ning kring föremål när insatta och engagerade personer intresserar sig speciellt för 
föremålen och att informanten då försöker hjälpa dem så mycket som möjligt ef-
tersom man på nationen är mycket intresserade av att lära sig mer om sina före-
mål. En nation har pärmar med bilder på alla föremål, dock är bilderna gamla och 
ouppdaterade. Informanten säger att de inte har fått in något nytt föremål på länge, 
men att om något nytt tillkommer ska det definitivt föras in där. 

På tre nationer görs det ingen dokumentering. Den ene informanten berättar 
att denne försökte men att det sedan föll ihop, dels på grund av tidsbrist och dels 
på grund av att informanten inte visste vad denne skulle dokumentera eller hade 
tillräckliga kunskaper om föremålen. Att den ansvarige inte vet hur en sådan vik-
tig arbetsuppgift ska genomföras är självklart oroväckande. Dessutom anar vi att 
denne informant absolut inte är ensam om sitt problem. Det är viktigt att antikva-
rierna får tillräckligt grundläggande kunskaper för att de ska kunna genomföra en 
sådan viktig del av ämbetets arbetsuppgifter. Genom ett aktivt Arkivariekonvent 
kan detta överbryggas. 

Utifrån de svar vi fått framgår det att man på de flesta nationer inte har någon 
regelbunden eller obligatorisk dokumentering av föremål. Inte heller på de natio-
ner där en årlig inventering eller dokumentering är obligatorisk sköts detta utan 
glöms i vissa fall bort. Att dokumentering och uppdatering av kataloger görs re-
gelbundet är oerhört viktigt för hanteringen av och kunskapen om föremålen, som 
vi visat med både Maroevićs teori och med Tidens tand.179 Bland annat försvinner 
föremål lätt i en stor byggnad om man inte uppdaterar föremålets placering i kata-
logen när det har flyttats. Dessutom bevarar man både ekonomiska och kultur-

                                                 
179 Maroević, I. (1995), ”Between the document and information”, s. 28; Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: 
Förebyggande konservering, s. 194. 
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arvsliga värden om man bevarar dess kontext i form av information om föremålets 
proveniens.  

Katalog över föremål 
Av de elva tillfrågade nationerna har nio stycken katalog över sina respektive fö-
remål. En informant svarar att det har funnits men att den idag verkar vara för-
kommen. En informant svarar tvekande på frågan och berättar att denna just nu 
arbetar med att skapa en katalog. De kataloger som finns är dock av väldigt skilda 
kvalitet och omfattning. 

En mer utförlig katalog verkar finnas på fyra av nationerna. Hos den första 
finns två pärmar med bild, datum, placering, kommentarer med mera som den 
nuvarande antikvarien för över i Excel för att digitalisera katalogen och därmed 
underlätta det fortsatta arbetet, gärna med en sökmöjlighet. När antikvarien påbör-
jade ämbetet sin andra gång, efter att ha påbörjat sitt arbete som intendent, gjordes 
även försäkringsvärdering av all konst. På den andra av nationerna finns en kom-
plett konstkatalog som skapades på 1990-talet av en före detta antikvarie. Den 
tredje nationen har en inventarieförteckning som visar var alla föremål finns samt 
värderingar gjorda av en före detta kurator som nu arbetar på ett stort auktionshus. 
Den sista av de fyra nationerna som har en utförlig katalog har en analog och en 
digital katalog som gjordes för bara några år sedan. Informationen är väldigt ut-
förlig och katalogerna används vid inventeringen som genomförs en gång varje år. 

En nation har fotografier och information om vad de olika föremålen är för 
något, men inget katalogsystem eller information om var föremålen finns. Infor-
mantens nation har som mål att ha med detta i den nya inventeringen de hoppas 
kunna genomföra under 2011. 

Två av nationerna har flera olika kataloger som inte är kompletta. På den ena 
av nationerna har antikvarien börjat sammanställa dessa, på den andra yttras under 
intervjun tankar på att något liknande nog borde påbörjas. En nation har en 15-20 
år gammal inventering över föremålen som täcker allt från tavlor till stolar. 

Att de befintliga katalogerna inte är kompletta eller uppdaterade försvårar ar-
betet med en fortsatt dokumentering. Det påverkar även arbetet med att digitalise-
ra katalogen. Dessutom finns svårigheter kring digitalisering i och med att natio-
nerna inte har tillgång till någon sorts databas på samma sätt som museer har. Två 
informanter berättar att de improviserar egna databaser genom Exceldokument 
och mappsystem på datorn. Detta problem är något ett samarbete med till exempel 
universitetsmuseerna skulle kunna lösa eftersom museerna har tillgång till avance-
rade databaser där nationernas föremål skulle kunna registreras. Detta skulle även 
underlätta för forskning kring föremålen och nationernas historia eftersom före-
målen lättare går att hitta. 
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En enklare katalog kan göras genom att arbeta i Excel. I Dokumentationspro-
cessen skapade vi en enkel katalog över Smålands nations samling, samma form 
kan vara intressant för andra nationer.180 

Synen på gallring 
Genom att undersöka informanternas syn på gallring kan vi få en uppfattning av 
hur de ser på sina föremål; som kulturarvsbärare eller som ekonomiska invester-
ingar. Vi kan även undersöka varför nationerna eventuellt inte vill gallra sådant 
som de egentligen inte kan ta hand om på bästa sätt.  

Informanternas åsikter om att sälja föremål 
Sex informanter anser att nationen kan sälja vissa föremål. Tre av dessa menar 
dock att man inte kan sälja historiska föremål utan istället snarare böcker. En in-
formant berättar att nationen är på väg att sälja en samling teckningar av Carl 
Larsson. Samlingen ska ha kommit till nationen av en slump och har således ing-
en koppling till nationen förutom att den varit i dess ägo under en längre tid. Yt-
terligare en informant menar att böcker som inte har någon koppling till nationen 
kan säljas, men utifrån informantens svar kan inte uttydas om denne menar att 
detta även ska gälla andra föremål. Argumenten för att sälja föremål är främst för 
att nationen inte själv kan vårda föremålen på rätt sätt, att andra skulle uppskatta 
konsten mer än nationsmedlemmarna samt att vinsten skulle kunna investeras i 
andra föremål eller fonderas. 

Tre informanter menar att man inte kan sälja föremål och ett argument för 
detta är att de tillhör nationens medlemmar och därmed dess identitet, och således 
ska stanna där.  

Två informanter är tveksamma till frågan om försäljning. En informant menar 
att man av princip inte ska sälja någonting men att det klart skulle kunna finnas en 
mening i att göra det, till exempel att föremålen skulle få professionell vård och 
kunna bevaras. Den andre menar att det är skillnad på om man kan sälja och om 
man bör sälja och kommer efter lite fundering fram till att man, om nationen går 
stadigt minus, bör sälja vissa föremål för att finansiera verksamheten.  

Informanternas åsikter om att slänga föremål 
Tre informanter är positiva till att slänga vissa föremål. Argument för att slänga 
föremål är bland annat att de är trasiga och inte går att restaurera, eller att de sak-
nar ekonomiskt värde. En antikvarie berättar att denne slängt föremål som är 

                                                 
180 Bergkvist, M. & Lönner, P. (2010), Dokumentationsprocessen. En dokumentering av föremål på Små-
lands nation. Bilaga 3, ”Föremålskatalog”. 
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osäljbara. Anledningen till att göra sig av med föremålen var att frigöra plats och 
underlätta antikvariens jobb i fortsättningen. 

Sex informanter anser att man inte kan slänga någonting. Argument för detta 
är bland annat att nationernas föremålsansvariga aldrig kan göra egna värderingar 
och att många föremål är donationer som man etiskt sett inte bör slänga. 

Två informanter är tveksamma i sina svar och den ena menar att denne inte är 
helt främmande för gallring om det skulle skötas under ordnade förhållanden och 
med stor försiktighet. Den andra tvekande informanten berättar att man på natio-
nen funderar på att slänga vissa böcker, då i form av referenslitteratur från 70- och 
80-talen. 

Tabell 9. Informanternas åsikter om att sälja och att slänga föremål (11 svarande)  

 Positiv Negativ Tveksam 

Sälja föremål 6 3 2 

Slänga föremål 3 6 2 

Intressant i dessa frågor om gallring är att nationerna samtidigt som de kan ses 
som en privat förening bär spår av en museal roll. Frågor kring riktlinjer för gall-
ring är ständigt aktuellt på museer och det är tydligt att även nationerna har fun-
deringar kring detta. Märkvärt är att anledningarna till varför informanterna inte 
vill sälja inte är samma som varför de inte vill slänga. Argumenten mot att slänga 
föremål är att det finns risk att stora ekonomiska värden slängs, medan anledning-
arna till att inte sälja föremålen är att man anser att de tillhör nationsidentiteten 
som är oförytterlig. Dessutom nämner många informanter att det är nationsmed-
lemmarna som äger föremålen. 

Vilka som äger föremålen är intressant. Är det alla medlemmar tillsammans, 
är det de som är aktiva på nationen idag, både tidigare och nuvarande aktiva, eller 
är det nationsstyrelsen? Vem äger kulturarvsföremålen och har sålunda rätt att 
uttrycka sig om dem eller fatta beslut kring dem? Kan ett beslutande organ som 
styrelsen fatta besluten, eller ska det vara ett demokratiskt val? Vilka ska i sådana 
fall delta i valet? Oklarheter kring detta kan bidra till svårigheten att fatta beslutet 
att göra sig av med något kulturarvsföremål. 

Det verkar alltså som att det är främst ekonomiska skäl som hindrar att före-
mål slängs, medan anledningarna till att man inte vill sälja föremål beror mer på 
att de fungerar som oförytterlig egendom, i enlighet med Weiners teori, och behö-
ver behållas för nationens identitet som Lowenthal menar.181 Detta antyder också 

                                                 
181 Weiner, A. (1992), Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping While Giving, s. 6-7; Lowenthal, D. 
(1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 74. 
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att föremålen tillhör en singulär värdesfär och därför ska undanhållas den ekono-
miska marknaden, liksom Kopytoff beskriver.182  

Nationernas ekonomiska prioriteringar 

Detta kapitel kommer att redogöra för de ekonomiska prioriteringar informanterna 
upplever görs på nationerna, samt vilket intresse och vilka kunskaper som finns.  

I kapitlets första del redovisas hur mycket medel som avsätts för restaurering 
av konstföremål och hur det finansieras, samt huruvida antikvarierna anser att de 
får tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. Sedan kommer vi att gå 
igenom informanternas upplevelser av prioriteringar av det kulturarvsbevarande 
arbetet, vilken profilering samt vilka ekonomiska prioriteringar deras nation har. I 
kapitlets andra del presenterar vi informanternas uppfattning om vilket intresse 
och vilken kunskap det finns för kulturarvsföremål och vården av dessa på deras 
nationer. 

Ekonomi, profilering och prioritering 
Att undersöka hur restaureringen bekostas samt hur mycket medel som avsätts för 
detta visar ytterligare en aspekt av hur nationerna ser på sina samlingar. Till detta 
bidrar även åsikterna kring huruvida resurserna är tillräckliga för att antikvarierna 
ska kunna utföra sitt ämbete. 

Vi ser även till hur informanterna uppfattar nationernas ekonomiska priorite-
ringar vad gäller det kulturarvsbevarande arbetet, profilering mot allmänheten 
samt nationernas faktiska ekonomiska prioriteringar i verksamheten.  

Restaurering och dess finansiering 
Att restaureringar av nationernas kulturarvsföremål sker har vi sett i undersök-
ningens del om bevarande av föremål. Därför är det här mer intressant att fokuse-
ra på hur vården bekostas och genom vilka medel. Majoriteten av nationerna, åtta 
stycken, använder den ordinarie nationsbudgeten för att bekosta restaurering av 
kulturarvsföremål. Fonder och externa medel nämns av två respektive en av in-
formanterna. 

En av nationerna har en kulturfond som finansierar restaurationer, nya inspek-
torsporträtt och liknande. Därmed behöver inga pengar tas från den övriga verk-
samheten. Detta är ett undantagsfall bland nationerna. 

En nation har två budgetar, en verksamhetsbudget och en förvaltningsbudget, 
och medel för konstföremålen kommer från förvaltningsfonden. 

                                                 
182 Kopytoff, I. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”, s. 68-71, 73. 
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Den nation som har ett rullande schema för restaureringen av sin tavelsamling 
använder medel ur nationens budget. Även en annan nation använder nationsbud-
geten med tillskott från skattmästaren om det är möjligt. Informanten för denna 
nation beskriver att en stor restaureringskostnad har smugits in i budgeten för hu-
sets renovering de senaste åren. Sådana punktinsatser är dock ovanliga, informan-
ten menar att det vanligtvis rör sig om några tusen kronor per år för konstsamling-
en och vissa inventarier. En annan informant vars nation använder medel ur bud-
geten menar att det vore bra att ha någon extern fond för att få bättre kontinuitet 
och fler möjligheter. I nuläget kommer intäkterna från bland annat klubbverksam-
heten, som ska finansiera den kulturbärande delen av verksamheten, men även 
från stipendier som delas ut till nationen. 

Tabell 10. Bekostnad av föremålsvården (11 svarande) 

 Nationsbudgeten Fonder Externa medel 

Antal svarande 8 2 1 

En informant beskriver att nationen har svårt att finansiera vård och underhåll av 
sina kulturarvsföremål på grund av att de har stora lån att betala av. Informanten 
menar att det är lättare att söka pengar från hedersledamöter, samt att de på olika 
sätt försöker söka medel för att restaurera och renovera.  

En informant berättar att nationen fick stipendier från någon fond inför ett ju-
bileum 2007 då tavlor skulle restaureras. Informanten känner inte till huruvida 
nationen har någon egen renoveringsfond. Vid tillfället för jubileet kom informan-
ten överens med nationens förste kurator om att kuratelet skulle ha hand om peng-
ar så kunde informanten vara med på övriga delar.  

På en nation har biblioteket en fond där man kan få lite pengar. Det finns även 
interna stiftelser, men informanten menar att det utåt sett är samma kassa. Var 
nationens andre kurator väljer att placera nationsinventarierna i budgeten känner 
informanten inte till.  

På en nation bekostas restaurationer och liknande genom fonder, dels sådana 
som finansierats av nationen själv och dels äldre fonder via gamla donatorer. In-
formanten menar att det inte brukar vara något problem att rösta igenom förslag 
om det finns någon eldsjäl som vill lägga ner tid och energi på något projekt samt 
har en bra plan för detta. Sådana projekt sker ungefär en gång per decennium, i 
övrigt gäller det när något går sönder.  

Hos en nation kommer pengar från den ordinarie verksamheten, men det går 
även att söka externa medel. Inga pengar är särskilt avsatta för kulturarvsföremål. 
Det finns en kulturbudget, men den rör mer sociala kulturverksamheter. Det är 
inte heller några återkommande kostnader för arbetet, istället är det när något hän-
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der – ”någon tappar en tavla eller raglar in i den på fyllan […] som tur är är det 
mest ramarna som tar stryk”183 – som man söker en summa. Informanten (antikva-
rie) menar att den verkligt aktiva vården sköts av kuratelet i stort sett utan dennes 
inblandning, eftersom det vanligaste är att någon tavla faller ner under en fest 
eller liknande. Om möjligt försöker man hålla någon annan ansvarig, men ofta 
uppkommer skadorna på nationens egna tillställningar. Informanten berättar att 
det går några tusen kronor då och då. I övrigt görs inget underhåll, förutom det 
som informanten ”lyckas tjata sig till”.184  

På en nation menar informanten att om man ber om pengar från arbetsutskot-
tet och pratar med styrelsen, så kan man få pengar för speciella ändamål. Finns 
det en bra ekonomisk plan och realistiska mål samt ett kostnadsförslag brukar det 
inte vara något problem att få pengar. Mer exakt var pengarna avsätts från nämn-
de informanten inte. 

Alla informanter utom en beskriver svårigheter för nationen att avsätta pengar 
för konstföremål. Den nation som avviker är även den enda där detta inte finansie-
ras genom den löpande verksamheten, utan med hjälp av en kulturfond. En 
konstansvarig förste kurator uttrycker uppgivenhet över svårigheterna: 

Det är klart att det är svårt att säga att nu ska vi lägga 30-40 000 på att restaurera en tavla när 
nationshuset är på väg ner genom marken och det är… man kan lägga det på nåt annat istäl-
let. Det är jättesvårt att hävda sig.185 

Detta summerar ett problem som nämns under flera av intervjuerna; att pengarna 
ska räcka till många olika saker inom en stor och ganska bred verksamhet där 
konstföremål inte alltid är det som prioriteras. Nationshusen är också gamla, vil-
ket innebär att de behöver vård. Eftersom husen är skalet för hela verksamheten 
måste de prioriteras. 

Att inga särskilda medel avsätts för kulturarvsföremål försvårar förstås vården 
av dem. Det medför även att en viktig uppgift för antikvarien blir att söka pengar 
för att åtgärda föremålen. Oavsett om detta görs inom eller utanför nationen blir 
det en tidskrävande syssla vid sidan av andra för antikvarien viktiga uppgifter.  

Resurser för antikvariska åtgärder 
Gällande de ekonomiska resurserna för antikvariens arbete säger fyra av de sex 
antikvarierna att de känner att de får tillräckliga resurser för att sköta sitt ämbete. 
En informant anser sig inte få tillräckliga resurser, och en är tveksam. 

                                                 
183 Intervju 19/1 2011. 
184 Intervju 19/1 2011. 
185 Intervju 27/1 2011. 
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Tabell 11. Upplever antikvarierna att de har tillräckliga resurser för att sköta sitt ämbete? (6 
svarande) 

 Ja Nej Tveksam 

Antal svarande 4 1 1 

Bland de som svarar ja på frågan framgår att man måste göra en ansökan med en 
god motivering till varför nationen bör lägga pengar på att till exempel konservera 
en viss tavla. Dessutom framgår det att man på två nationer känner att man måste 
be om pengar, att man känner sig lite i vägen, men att det dock är möjligt att få 
resurser. 

Jag brukar säga att ”Men om man tänker på hur mycket tavlorna faktiskt är värda egentligen 
och sen sätter man det i relation till hur mycket det kostar att rusta upp, så är det ju ändå så att 
man vinner på att ta hand om konsten istället för att låta den förfalla. Låter vi det vänta i 20 år 
kommer vi inte ha någon konstsamling kvar och det kommer vara sorgligt för alla”. Jag bru-
kar köra med det argumentet och jag tror att det går hem.186  

Detta visar på att det ibland krävs viss övertalningsförmåga hos den som söker 
pengar. Att informanten upplever att denne måste tjata för att övertyga om vikten 
av upprustning av tavlor tyder även på att konsten inte är något som prioriteras i 
verksamheten. 

På en av nationerna där antikvarien känner sig resursmässigt prioriterad är or-
ganisationen annorlunda från övriga nationer. Där har antikvarien fått en post i 
fastighetsnämnden och ingår på så sätt i en tyngre grupp i nationens organisation. 
Antikvarien på denna nation menar att detta har gjort att stödet för antikvariens 
arbete har ökat. Viktigt att notera här är att detta är den antikvarie som arbetar 
professionellt med konst och innehar ämbetet för andra gången. Det är mycket 
troligt att dennes ämbete kan få tillräckliga resurser och vara en del av fastigheten 
åtminstone till viss del på grund av informantens professionalitet. Att vara profes-
sionell inom ett område på nationen ger även status till ämbetet.  

På en nation uttrycker antikvarien ett starkt nej i frågan. Antikvarien känner 
att nationen inte vill prioritera sina kulturföremål och att man i de fall då resurser 
ges för vård prioriterar till exempel konstverk som är synliga i lokalerna istället 
för dem som kanske är i mest akut behov av vård.  

Den informant som svarar tveksamt menar att denne i det vardagliga arbetet 
har tillgång till resurser, så som kontorsmaterial, men att denne vad gäller ansökan 
om större medel för till exempel konservering av en tavla ofta känner sig osäker 
på om resurser kommer att ges. Samma antikvarie uttrycker under denna fråga 
även en känsla av att vara ”väldigt i vägen i och med det att fokus ligger på re-

                                                 
186 Intervju 4/2 2011. 
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staurangämbetsmännen.”187 När informanten försöker utföra sina ämbetsuppgifter 
blir denne ofta bortkörd från arbetsutrymmen till förmån för till exempel klubb-
verkarnas arbete, något som gör att det krävs mer tid och arbete för att kunna utfö-
ra arbetsuppgifterna. Detta kan även visa på en sorts hierarki bland ämbeten på 
nationen, där några tillåts ta mer plats än andra.  

Majoriteten av antikvarierna anser att de får tillräckliga resurser för att kunna 
utföra ämbetet. För att få resurser är det dock viktigt att presentera sin idé på ett 
bra sätt, och viss övertalning kan också behövas. Informanterna som svarar nega-
tivt respektive tveksamt på frågan uttrycker en upplevelse av att man gör felaktiga 
prioriteringar på nationen samt en känsla av att vara i vägen för andra ämbetsmän.  

Informanternas upplevelse av nationernas ekonomiska prioriteringar 
Sju av informanterna menar att nationerna inte prioriterar sina föremål ekono-
miskt sett. Tre informanter svarar ja på frågan, och en är tveksam.  

Tabell 12. Upplever informanterna att nationen ekonomiskt sett prioriterar sina föremål? (11 
svarande) 

 Ja Nej Tveksam 

Antikvarie 2 3 1 

1Q med konstansvar 1 2 0 

Övriga 0 2 0 

För de informanter som anser att nationerna inte prioriterar sina föremål ekono-
miskt varierar tecknen på detta något. För en informant är problemet att ingenting 
görs åt slitage, istället görs åtgärder bara när någon väldigt synbar skada uppenba-
ras. Informanten överväger därför att, som denne säger, tjata sig till någon sorts 
långsiktigt program där exempelvis ett porträtt om året restaureras.  

En annan informant menar att den låga prioriteringen av föremål inte beror på 
ointresse, utan snarare på att det finns andra saker att ta hänsyn till och som behö-
ver ekonomiska insatser, exempelvis det stora nationshuset och den inkomst-
bringande verksamheten. Just nationshuset är något de flesta nämner. Det är tro-
ligt att nationshusen fungerar som ett skal för hela verksamheten; huset är platsen 
som definierar gruppen.  

En informant säger att nationens kulturarvsföremål inte prioriteras ekono-
miskt:  

Mycket av kulturarvet, om man ska se det som konsten, biblioteket och inventarieföremålen, 
är saker som framförallt förvaras skulle jag säga. Vi förvarar det egentligen mycket mer än 
vad vi bevarar det, om jag ska vara helt krass. Även om man gör godhjärtade försök som från 
professionellt håll skulle ses som väldigt tafatta. Jag tror att om en professionell person kom 

                                                 
187 Intervju 19/1 2011. 
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och såg hur vi hanterar konst skulle de antagligen skratta eller gråta åt oss. Men vi är med-
vetna om det och vi pratar om det ofta.188  

En annan informant säger: 

Man får hela tiden kämpa för det är ingen prioriterad verksamhet trots att alla säger att det är 
det, och det är det som gör oss (nationen, vår anm.) så unika, men det är ingen som vill satsa 
pengar på det.189  

Båda dessa svar tyder på en stor självinsikt angående de låga ekonomiska priorite-
ringarna och knappa kunskaperna, samt hur detta påverkar hanteringen av föremå-
len. 

En antikvarie som svarar nekande på frågan menar att om föremålen hade pri-
oriterats ekonomiskt borde någon ha kommit till denne med frågor. Detta yttrande 
kan tyda på en avsaknad av kunskaper om sin arbetsuppgift. Baserat på samtliga 
intervjuer är det tydligt att en antikvarie inte kan förvänta sig att bli erbjuden 
pengar, utan själv måste ta ansvar för att söka medel och skapa intresse för för-
ändringar.  

På två nationer är svaret mångfacetterat. Den ena nationen prioriterar ekono-
miskt sina föremål genom den löpande restaureringen av tavlor, men informanten 
tycker samtidigt att mer pengar skulle kunna satsas på arkiv och bibliotek samt på 
att ta hand om nationens saker. På den andra nationen menar informanten att de 
flesta anser att det är värt att lägga ner pengar på föremålen, men att de flesta re-
surser samtidigt går till den vardagliga ruljansen, exempelvis klubbverket och 
förbrukningsmaterial.  

En informant, som är förste kurator med konstansvar, svarar ja på frågan. 
Denne menar att nationen lägger ner ganska stora summor på att få allt att se bra 
ut eftersom inte bara föremålen utan även nationshuset är ett kulturföremål. Värt 
att notera är att denna nation är den som har en kulturfond som finansierar kultur-
arvsvård med mera.  

Nationernas profilering 
Här har vi valt att redovisa de områden som informanterna nämner. Samma in-
formant kan alltså ha sagt flera olika profilområden för sin nation.  

I intervjuerna framhålls flera olika områden inom nationernas verksamhet. En 
majoritet av informanternas svar inkluderar kulturverksamhet, bibliotek och spex. 
Efter det kommer klubb och festverksamhet, följt av pub och restaurang. Även 
nationen som en öppen plats i form av ett andra vardagsrum nämns, liksom uthyr-
ningsverksamhet och studieplats.  

                                                 
188 Intervju 14/2 2011. 
189 Intervju 27/1 2011. 
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Till kategorin med kulturverksamhet har vi även räknat annan verksamhet 
med syfte att främja kulturen, exempelvis körer, orkestrar, fotoföreningar, na-
tionsbibliotek och konstresor. På en nation berättar antikvarien att man i och med 
kårobligatoriets fall har börjat diskutera kulturens roll för nationernas framtid och 
för att locka medlemmar. Där kom de gemensamt fram till att större satsningar 
behövs för att främja kulturell verksamhet och man instiftade en kulturförman och 
ett kulturutskott som ska arbeta med att anordna bland annat poesi- och filmaftnar 
och tillfälliga utställningar. Man vill även lyfta fram nationens lokaler och sam-
lingar för att göra den mer attraktiv för uthyrningar och nya medlemmar. 

Nationernas prioriteringar i verksamheten 
Det är tydligt att en kulturell profil är något som många nationer eftersträvar. 
Trots detta intresse är det en svår balansgång, då den inkomstbringande verksam-
heten är avgörande för nationernas existens. Utan inkomstbringande verksamhet 
finns heller inga medel för den kulturbevarande verksamheten.  

Alla informanter utom en nämner olika ekonomiskt vinstgivande arrange-
mang som främsta prioritet i nationens verksamhet, exempelvis klubb, uthyrning-
ar, restaurang, pub och nationsfika. På en av dessa nationer nämns även spex som 
en stor prioritet. På en nation berättar informanten att bevarande och renovering 
av nationsbyggnaden har näst högst prioritet efter klubbverksamheten.  

En av informanterna avviker i sitt svar från de andra. Denne nämner inte till 
exempel klubb eller restaurang, men det antyds att dessa ändå tar stor plats – detta 
beror möjligtvis på att informanten vill svara tillfredsställande i och med att denne 
tidigare lyft fram nationens klubb som en av dess viktigaste verksamheter. Infor-
manten svarar: 

Jag upplever det ändå som att biblioteket har en central roll i nationens identitet också. Och 
det är nog för att vi här i biblioteket jobbar för att det ska vara så.190  

I citatet är det orden ”ändå” och ”också” som visar en viss antydan till att prioritet 
kan tänkas ligga på annat håll. 

På en nation berättar informanten om den svåra balansgång nationen tvingas 
gå mellan att öka sina externa uthyrningar för att få in pengar till verksamheten, 
och samtidigt göra nationen tillgänglig för dess medlemmar och studentförening-
ar. 

Vi måste nog dessvärre se en framtid där vi jobbar väldigt mycket med externa arrangemang 
för att få in pengar, men vi måste hitta en balans så att alla, även kulturföreningar och sånt, 
får tillgång till lokalerna för annars finns det ingen poäng med att ha nationen. Och det är jät-
tesvårt.191 

                                                 
190 Intervju 4/2 2011. 
191 Intervju 10/2 2011. 
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Detta är något som är aktuellt för alla nationer. De ska dels vara till för studenter, 
och drivas av studenter, men samtidigt gå med vinst så att verksamheten kan fort-
sätta. Många informanter antyder i sina svar att de tycker det är synd att den in-
komstgivande verksamheten prioriteras mest i det stora hela på nationen och 
många vill gärna i samband med denna fråga berätta om sina olika kulturverk-
samheter. Om vi jämför svaren på frågan om nationernas profilering med den om 
deras prioriteringar i verksamheten blir det tydligt att dessa inte stämmer överens. 
Tabellen redovisar en jämförelse av hur många gånger olika verksamhetsområden 
nämndes under de två frågorna. Samma informant kan alltså ha nämnt mer än ett 
område. 

Tabell 13. Jämförelse mellan nationernas profileringar och prioriteringar i verksamheten (11 
svarande) 

 Klubb, fest Pub, re-

staurang 

Kultur-

verksamhet 

Uthyrning Studieplats Ett andra 

vardags-

rum 

Profilering 5 3 7 1 1 2 

Priorite- 4 5 2 3 0 0 

ring 

Informanterna lyfter gärna fram sin nations profilering med fokus på kulturverk-

n ökad prioritet av kulturarvsarbetet kan vara viktigt i och 
med

Intresse och kunskap 
målsvård på nationerna, det vill säga utöver de personer 

                                                

samhet. När vi sedan jämför detta med nationernas prioritering av kulturverksam-
het är intresset svalare. 

Det är tänkbart att e
 att kårobligatoriet avskaffats. Flera informanter berättar att man gärna vill 

förändra uppfattningen av nationen som enbart ett ställe för fest och alkoholintag 
och istället lyfta fram dess roll som kulturbärare. Nu kan det bli ännu viktigare än 
tidigare att nationerna lockar nya medlemmar genom att visa mer tyngd och tro-
värdighet, samt genom att uppvisa olika delar av verksamheten som kan tilltala 
olika personer. Lowenthal menar att kulturarvet är som starkast och viktigast när 
det är i fara, och även att ett gemensamt kulturarv kan stärka en grupps identitet 
och sammanhållning, något som kan locka nya medlemmar till nationerna. Många 
vill vara del av ett starkt och anrikt ”vi”.192 

Att se till intresse för före
som innehar konstbevarande ämbeten, kan visa på områdets status. De verksam-
hetsområden som tillskrivs hög status på nationen kan bli de som ämbetsmän och 
medlemmar intresserar sig för, och även de som främst prioriteras ekonomiskt och 

 
192 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History s. 24. 
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utrymmesmässigt. Den allmänna kunskapsnivån på nationen om dess kulturarvs-
föremål hänger ihop med intresset. Det är möjligt att en låg kunskap leder till ett 
minskat intresse. 

Informanternas uppfattning om intresset för föremålsvård på nationerna 
. Därför 

t större intresse på nationen 
och

ns intresse för att ta bättre hand om 
före

tresse, men inte så 
myc

rättar att det på nationen under den senaste tiden har funnits 
ett g

Har vi snygga, fräscha, trevliga lokaler kan vi få evenemang som ger pengar och då har vi råd 

Detta tyder på att intresset ökar om föremålsvården kan förknippas med inkomster 

                                                

För denna fråga går det inte att dela upp frågorna i enkla, entydiga svar
redovisar vi de olika informanternas svar var för sig.  

En förste kurator med konstansvar önskar dels et
 dels att föremålen inte ska skötas av förste kuratorn som har mycket annat att 

göra. Även på en annan nation anser informanten att intresset generellt sett är 
ganska lågt, även om denne menar att det beror på vilka personer som finns på 
nationen vid olika tillfällen. Informanten anser dessutom att okunskapen är stor 
bland många av dem som rör sig på nationen.  

En informant menar att det på nationen fin
målen, men att det samtidigt saknas känsla för vad denna vård skulle innebä-

ra. Informanten anser att de flesta exempelvis inte ser att en målning är i dåligt 
skick förrän det går hål på duken eller om ramen går sönder.  

På tre nationer menar informanterna att det finns ett in
ket mer. Många talar om förändringar som borde göras, men ingenting för-

ändras. En av informanterna säger att detta beror på logistiska skäl. En annan in-
formant menar att det på nationen finns många eldsjälar som vill göra mycket för 
föremålen, och att det görs en del saker för dem, men enligt informanten skulle 
det kunna vara mer. 

En informant be
anska stort intresse hos kuratel och framförallt styrelse att ta hand om och att 

vårda föremålen, eftersom detta ses som en del i nationens överlevnad. Därför 
satsas nu väldigt mycket på renoveringar och uppfräschningar av lokaler.  

att betala hyran och då kan vi fortsätta att ha en nation. Det är så det är. Så på senaste tiden 
har man nog börjat uppfatta nationens konst och inventarier som en del av helheten som är 
väldigt viktig.193 

och fördelar för nationen. Även på en annan nation är intresset från kuratel och 
förvaltningsnämnd väldigt stort, och föremålen har en hög prioritering, men in-
formanten menar att den vanliga ämbetsmannakåren inte har något intresse för 
detta eftersom den byts ut ofta.  

 
193 Intervju 10/2 2011. 
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Det skulle kunna vara vad som helst uppe på väggarna, de (ämbetsmännen, vår anm.) hinner 
oftast inte lära sig ens vad som finns tillgängligt i nationslokalerna under den korta tid de 
finns på nationen.194 

Informanten menar att det istället framförallt är äldre medlemmar och personer 
som varit aktiva länge på nationen som ser värdet i föremålen och som prioriterar 
dem.  

På en nation jobbar informanten mycket med intressespridning, bland annat 
genom att prata mycket om föremål och porträtt samt att skriva om dem i nations-
tidningen. Även där är intresset störst bland dem som vet vad som finns i huset 
och som har satt sig in i ämnet. Också andra informanter nämner intressespridning 
under denna fråga.  

Det verkar finnas intresse för föremålsvård vid nationerna, men oftast centre-
rat till de med insyn samt personer som varit på nationen en längre tid. Trots att 
ett visst intresse finns nämner flera informanter att det inte blir så mycket mer av 
det, kanske dels på grund av okunskap. Några informanter nämner som en viktig 
uppgift att sprida kunskap och på så sätt öka intresset för nationens kulturföremål. 
Detta är väldigt viktigt för att bevara de immateriella, och därmed materiella, vär-
dena i föremålen. 

Informanternas uppfattning om kunskapsnivån om kulturarvsföremål på nationer-
na 
Nio av informanterna menar att kunskapen om nationens föremål hos kuratel och 
övriga ämbetsmän är låg, bristfällig eller begränsad. Vad detta beror på kan tänkas 
vara bland annat ointresse och att kunskapen ofta förvärvas genom muntlig tradi-
tion. Två informanter menar att det är väldigt skiftande mellan olika personer och 
ämbeten.  

Tre av informanterna menar att viss okunskap är bra för föremålens säkerhet 
eftersom nationerna oftast inte själva kan hålla med larm eller annat skydd för 
värdefulla föremål. Det har hänt att föremål stulits från nationerna och det finns 
stor risk att det händer igen om kunskapen om vissa verk sprider sig utanför na-
tionerna. Samtidigt säger en informant att föremålen ofta behandlas utan respekt 
och att de far illa just på grund av att folk som rör sig i de lokaler där föremålen 
finns inte är medvetna om varken dess ekonomiska eller emotionella värden. 

Att se allmän okunskap som en fördel för bevarandet av nationens kulturarv 
kan resultera i att föremålens emotionella värde går förlorat om kunskapen om 
dem inte sprids. Om den vanlige nationsmedlemmen inte har någon känsla för ett 
föremål som tillhör det egna kulturarvet upphör föremålet att vara identitetsska-
pande och behandlas på grund av detta dåligt. Här kan vi, förutom den ekonomis-
ka och den säkerhetsmässiga aspekten, även applicera Lowenthals teori om att 

                                                 
194 Intervju 14/2 2011. 
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kulturarvet gynnar specifika grupper enbart när det undanhålls för andra.195 Vi tror 
dock att det kan fungera på olika sätt. Flera informanter väljer ju att istället göra 
tvärtom, och använda sitt kulturarv utåt för att stärka nationens identitet och sta-
tus. Detta kan även stämma in på Lowenthals teori, eftersom även ett kulturarv 
som tillgängliggörs för utomstående kan ha kvar sin identitet som ”nationens”. 
Man visar upp det avskärmade och egna. Utomstående kan ta del av detta, men 
enbart som just utomstående betraktare.  

Attityder till och upplevelser av nationernas kulturarv 

I detta kapitels första del undersöker vi kulturarvets roll för nationens identitet 
samt huruvida antikvarierna upplever att deras ämbete är viktigt för nationernas 
kulturarv.  

I kapitlets andra del redovisar vi även för det materiella respektive det imma-
teriella kulturarvets betydelse på nationerna. 

Kulturarvets roll för nationens identitet 
Genom att se till hur informanterna uppfattar föremålens roll för nationens identi-
tet kan vi visa på föremålens kulturarvsbärande vikt. Att undersöka hur antikvari-
erna uppfattar sin roll gentemot nationernas kulturarv är viktigt för att kunna kny-
ta an till ämbetets status. Om man känner att man inte gör någon nytta finns det 
ingen anledning att sträva efter att göra bra ifrån sig. 

Informanternas uppfattning om föremålens roll för nationens identitet 
En informant anser att föremålens roll inte är speciellt viktig för nationens identi-
tet, och menar att det snarare är människorna på nationen som skapar dess identi-
tet.  

Fyra informanter anser att föremålen har en viktig roll för nationens identitet. 
Argument för detta är bland annat att konst från hemorten lyfter fram och bygger 
upp gruppkänslan och medlemmarnas identitet som grupp. Ett annat argument är 
att nationen och dess medlemmar, genom historiska föremål och konst, hamnar i 
en historisk kontext som i sin tur stärker nationen.  

Majoriteten av informanterna, sex stycken, menar att föremålen spelar en viss 
roll för nationens identitet. De anser att vissa föremål, exempelvis inspektorspor-
trätt och nationens fana, delvis stämmer in på detta.  

                                                 
195 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 128. 

 82



 

Tabell 14. Informanternas syn på föremålens betydelse för nationens identitet (11 svarande) 

 Viktiga Delvis viktiga Oviktiga 

Antikvarie 2 4 0 

1Q med konstansvar 1 1 1 

Övriga 1 1 0 

Detta kan ytterligare visa på vikten av ett antikvarieämbete, eftersom de som an-
svarar enbart för kulturarvsföremål verkar se saken lite annorlunda mot dem som 
har många olika ansvarsområden. Genom ett antikvarieämbete skulle kulturarvs-
föremål omhändertas av personer som anser att de är av vikt. 

Återigen kan vi knyta an till Lowenthals och Maroevićs teorier som vi tidiga-
re presenterat. Föremålen har en enligt dem en betydelse för gruppens identitet 
eftersom kulturarvet representerar och bär information om historien och därmed 
samtiden. Först när gruppen identifierar sig med en samling får den betydelse för 
nuet och för framtiden.196 Om föremålen lyckas skapa en kontext och identitet kan 
medlemmarnas uppskattning av nationen öka, vilket i längden kan locka flera nya 
medlemmar till den starka gemenskapen. Om man på nationen däremot inte iden-
tifierar sig med kulturarvet kan detta påverka hur man handskas med det. 

Antikvarieämbetets roll för nationernas kulturarv 
Eftersom frågan riktas till de informanter som har konstansvar sjunker svarsanta-
let till nio. 

Åtta informanter anser att deras ämbete är viktigt eller delvis viktigt för na-
tionens kulturarvsarbete. Två av dessa informanter anser att ämbetet är viktigt för 
bland annat konsultation och bärande av den sammanhållna kunskapen: 

I och med att intresset i övriga nationen är relativt lågt så bör kunskapen samlas på nåt ställe, 
och antikvarie- och arkivarieämbetena är ju de ställen där kunskapen bör samlas i så fall.197 

Antikvarien kan alltså fungera som en säker källa för den sammanhållna kunska-
pen om nationens kulturarv och de olika föremål det består av.  

En informant svarar nekande på frågan, utan att närmare specificera svaret.  

                                                 
196 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 23; Maroević, I. (1995), “Be-
tween the document and information”, s. 25. 
197 Intervju 3/2 2011. 
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Tabell 15. Informanternas syn på sitt ämbetes roll för nationens kulturarv (9 svarande) 

 Viktig Delvis viktig Oviktig 

Antikvarie 3 3 0 

1Q med konstansvar 0 2 1 

Något som nämns av flera informanter är oförutsägbarheten i ämbetets effektivi-
tet, att det hela tiden hänger på att ämbetet innehas av engagerade personer. Om 
ämbetet under ett år innehas av en väldigt engagerad och effektiv person kan 
mycket göras och kulturarvets roll på nationen stärkas. Om ämbetet nästa år inne-
has av någon som inte är engagerad eller beredd att lägga mycket tid på sina ar-
betsuppgifter går mycket av det tidigare arbetet förlorat. Här ser vi återigen vikten 
av dels bra överlämningar, och dels personer med intresse, engagemang och vissa 
grundkunskaper. 

På den nation där antikvarieämbetet innehas av en professionell antikvarie 
menar informanten att denne är flitigt konsulterad i nationens alla beslut som be-
rör kulturarvet, både i form av föremål och själva nationshuset. Denne menar att 
ämbetet i sig inte har någon speciell tyngd utan att dess vikt beror på vem som 
innehar det. Detta kan tänkas påverkas av informantens personliga kulturella kapi-
tal som professionell antikvarie.198 

Materiellt och immateriellt kulturarv 
Genom att fråga informanterna huruvida det materiella eller det immateriella kul-
turarvet har störst betydelse för nationen kan vi se om en av våra slutsatser från 
Dokumentationsprocessen stämmer. Där antog vi att det immateriella kulturarvet 
har störst roll på nationerna och att detta kan vara en anledning till att det materi-
ella kulturarvet är eftersatt. 

Nationernas materiella och immateriella kulturarv 
Majoriteten av informanterna, sju stycken, anser att det immateriella kulturarvet 
har störst roll för nationen. En informant anser att det materiella är viktigast. Tre 
av informanterna menar att det inte går att skilja på de två, att de går hand i hand 
och att det immateriella och det materiella kulturarvet lever genom varandra. 

                                                 
198 Carlbom, A. (1997) ”Pierre Bourdieu”, s. 213. 
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Tabell 16. Har det materiella eller det immateriella kulturarvet störst roll för nationen? (11 sva-
rande) 

 Materiellt kulturarv Immateriellt kulturarv Immateriellt genom 

materiellt 

Antal svarande 1 7 3 

En av informanterna som anser att det immateriella kulturarvet är viktigast menar 
att det materiella kulturarvet är ganska eftersatt, medan det immateriella, i form av 
myter, historier med mera, frodas och lever vidare. Denne tror att orsaken är att 
det immateriella kulturarvet inte kostar pengar.  

En annan informant talar om vikten av traditioner och beskriver det som att 
”man är här och lajvar lite.”199 Ytterligare en informant talar om detta och hur de 
immateriella traditionerna kan föras vidare på ett enklare sätt, samt får ett värde i 
och med att de berättas. Enligt en annan informant är historien viktigare än antik-
viteterna, eftersom dessa blir ganska meningslösa utan bakomliggande historia 
och kontext:  

Genom att berätta, (…) då på något sätt berättar man ju också nationens själ, hjärta, vilka som 
har byggt upp den här nationen, varför är vi här. Det är väldigt lätt att berätta om den gamla 
själen och samtidigt är det väldigt viktigt med den nya nationsidentiteten, det nationen är 
nu.200  

En informant anser att det immateriella kulturarvet har störst roll av den enkla 
anledningen att dennes nation, jämfört med övriga nationer, är ganska fattig på 
föremål.  

Den informant som anser att det materiella kulturarvet spelar störst roll för 
nationen menar detta på grund av att människorna hela tiden byts ut. På så sätt 
försvinner kunskapen om hur det har varit förr väldigt fort. Föremålen däremot 
finns kvar, och det går att ta reda på saker om dem om man vill. Enligt en annan 
informant är det immateriella kulturarvet störst i det dagliga vardagslivet, medan 
det materiella rent officiellt har störst betydelse. 

En förste kurator med konstansvar berättar att dennes uppdrag inte har så 
mycket att göra med själva föremålen, utan att det snarare handlar om att exem-
pelvis lägga ner kransar på nationsgraven, att representera nationen vid olika till-
fällen, närvara vid före detta medlemmars begravningar med mera. Sådana saker 
menar informanten är den största delen av kulturbärandet, ”konstföremålen är mer 
här bara”.201  

                                                 
199 Intervju 18/1 2011. 
200 Intervju 4/2 2011. 
201 Intervju 18/1 2011. 
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I svaren till denna fråga framgår också att nationshusen är en mycket viktig 
del av nationernas kulturarv. Många informanter nämner just sin nationsbyggnad i 
samband med det materiella kulturarvet. En av dem konkretiserar betydelsen av 
nationshuset och det materiella kulturarvet:  

Om hela huset skulle brinna ner, och vi skulle flytta ut till nån enkel källarsamlingslokal i 
Flogsta, då skulle vi inte ha några materiella saker alls utan bara medlemmarna. Då tror jag 
att många av våra traditioner skulle försvinna helt.202 

I och med detta citat nämnde informanten även föremål som en del av huset, nå-
got som också många andra informanter antyder. Citatet är ett tydligt exempel på 
sambandet mellan det materiella och det immateriella kulturarvet. Det verkar som 
att det inom nationslivet finns många traditioner som är bundna till specifika plat-
ser och föremål.  

Tre informanter menar just att det inte är möjligt att skilja mellan det materi-
ella och det immateriella kulturarvet på grund av att dessa går hand i hand. En av 
dem menar att bland vanliga medlemmar och studenter är det immateriella kultur-
arvet störst och viktigast. Det är ingen som kommer till nationen för att titta på en 
tavla av en gammal inspektor – att uppleva en gasque,203 en vårbal eller valborg är 
större. Däremot är traditioner som dessa ofta knutna till olika föremål, även om 
man inte alltid tänker på att många föremål på nationen också bär på traditioner. 
En annan informant uttrycker det som att det immateriella kulturarvet, som sång-
er, berättelser med mera, lever genom det materiella kulturarvet. Föremålen för-
medlar en berättelse som är värd att berättas, och historien skänker nationen dess 
anda. Den tredje informanten som anser att det immateriella och det materiella 
kulturarvet är oskiljbara betonar att nationerna inte skulle kunna leva kvar utan 
sina hus, men att det immateriella innebär det sociala: 

Det sociala betyder allt. Det betyder att folk ställer upp och jobbar knasiga tider, jobbar jät-
temycket, struntar i studier, stannar i stan flera år mer än tänkt och så för inga pengar alls. 
Utan bara för att de har kul, och bara för att det känns viktigt och att man är med i en gemen-
skap.204 

Av detta citat och andra åsikter som framkommit under intervjuerna är det tydligt 
att traditioner, sånger, fester och andra delar av det immateriella kulturarvet har en 
stor betydelse för nationerna. Samtidigt har detta ofta tydliga kopplingar till före-
mål och själva nationsbyggnaderna. För att återkoppla till kunskapsnivån hos 
människorna samt kulturarvsföremålens roll för identiteten på nationen, är en tro-
lig hypotes i enlighet med Maroevićs teori att föremål och byggnader lättare blir 

                                                 
202 Intervju 31/1 2011. 
203 En studentikos fest med middag.  
204 Intervju 14/2 2011. 
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en del av identiteten och får höjd status om kunskaperna kring dem blir större. 
Detta ökar även intresset för dem.205 

Attityder till samarbeten för nationernas kulturarv 

I detta kapitel behandlas frågor om samarbetsorgan för nationernas antikvarier 
och föremålsansvariga.  

Kapitlets första del tar upp frågor om Arkivariekonventet, som även är antik-
variernas konvent. Vi vill bland annat klargöra om Arkivariekonventet fungerar 
och om det fyller någon funktion för deltagarna.  

I kapitlets andra del tar vi upp frågan om intresset för ett samarbete mellan 
nationerna och Uppsala universitet. 

Arkivariekonventets roll för kulturarvsarbetet vid nationerna 
Antikvarieämbetet verkar vara ett ensamt ämbete där mycket tid tillbringas ensam 
i samlingen. Det är även ett område som kan vara svårt att läsa sig till i böcker om 
man inte vet var man ska leta. På grund av detta behöver antikvarierna och de 
övriga föremålsansvariga ett gott samarbete där tankar, idéer och kunskap kan 
utbytas. Vi ville därför veta hur informanterna ställer sig till Arkivariekonventet. 
Vi undersöker om informanterna har närvarat vid Arkivariekonventets möten, 
deras åsikter om vilken funktion konventet fyller samt vad de önskar sig av kon-
ventet i framtiden. 

De föremålsansvarigas deltagande i Arkivariekonventet 
Två svar bortfaller helt från denna fråga eftersom dessa informanter är dels en 
bibliotekarie och dels en förste kurator på en nation som har en antikvarie. Ingen 
av dessa har alltså något konst- eller föremålsansvar.  

Av de antikvarier vi intervjuat har fem av sex deltagit i Arkivariekonventets 
möten. En av dessa har haft sitt ämbete i fem år, men har inte deltagit under de 
senaste åren. Ingen av de tre intervjuade första kuratorerna med konstansvar har 
deltagit. Nästan alla informanter påpekar dock att Arkivariekonventet legat i träda 
under en längre tid, vissa menar så länge som två år, och att det därför var ett tag 
sedan de var på någon sammankomst. Anledningen till detta menar flera infor-
manter är en oengagerad styrelse som inte kallar till möten. 

                                                 
205 Maroević, I. (1995), “Between the document and information”, s. 25, 28. 
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Tabell 17. Informanternas deltagande i Arkivariekonventet (9 svarande)  

 Ja Nej 

Antikvarie 5 1 

1Q med konstansvar 0 3 

Den ende antikvarien som inte har deltagit någon gång har svårt att ta sig tid till 
det, eftersom denne jobbar och bor i en annan stad än Uppsala. Dessutom upple-
ver informanten det, via inbjudningar på e-post, som att ”det alltid är upplagt för 
fest”.206 Istället för en festgrupp efterfrågar denne informant en samarbetsorgani-
sation. Även andra informanter visar ett missnöje med att Arkivariekonventet er-
bjudit så få utbildningar och istället fokuserat mer på ceremoniella delar, det vill 
säga fester. En informant beskriver att denne har visat upp nationens arkiv för 
övriga i konventet, men att det inte har underlättat informantens arbetsuppgifter 
som förväntat.  

                                                

Utifrån svaren kan vi se att antikvarierna har deltagit i Arkivariekonventet, 
medan konstansvariga förste kuratorer inte har deltagit. Detta beror antagligen på 
att förste kuratorerna är heltidsanställda på sina nationer och prioriterar andra de-
lar av verksamheten som är av större betydelse för till exempel nationens ekono-
mi. Tidsbrist kan alltså vara orsaken. Genom att instifta ett antikvarieämbete skul-
le varje nation ha en ”expertperson” på sin konst, vilket är att föredra. Att dessut-
om återuppliva Arkivariekonventet kan bidra till att antikvarierna får fortbildning 
inom ämnet. 

Arkivariekonventets funktion enligt informanterna 
De allra flesta informanter anser att Arkivariekonventet skulle kunna fylla en vik-
tig funktion, däremot har konventet under den senaste tiden legat nere. Många av 
informanterna uttrycker ett behov av ett välfungerande konvent, en säger:  

Arkivariekonventet fyller ett jätteviktigt syfte och tillsammans med Bibliotekariekonventet är 
det en ganska kraftfull kraft som går långt in i både nationer och det gemensamma Kurators-
konventet. Det finns absolut mycket man kan förbättra för att förstärka sin plats, men där 
krävs det samverkan och ett aktivt Arkivariekonvent. Och det är det inte just nu.207  

En informant menar att konventet skulle fylla en funktion om rätt personer satt i 
presidiet, och en annan efterfrågar en mer samarbetsinriktad verksamhet med 
bland annat studiecirklar.  

 
206 Intervju 10/2 2011. 
207 Intervju 27/1 2011. 
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Enligt en informant är konventet givande dels för att medlemmarna får möj-
lighet att se hur det går till på andra nationer, dels för att det anordnas olika nytti-
ga saker som exempelvis kurser i hur man tar hand om tavlor och byster. Antikva-
rier lär sig då hur arbetet kan förbättras.  

Även en annan informant tycker att det är intressant att höra om de andras er-
farenheter, men menar samtidigt att det är ”väldigt mycket drickande och väldigt 
mycket småkulturellt prat”208 och att det endast ibland kommer upp frågor där 
medlemmarna kan ge varandra råd.  

En informant menar att det mest är roligt att vara med och att träffa andra an-
tikvarier. Enligt denne är det viktigt att nationerna samarbetar istället för att se 
varandra som konkurrenter, framförallt när det gäller konsten och icke inkomst-
bringande verksamhet.  

De konstansvariga förste kuratorerna har inte deltagit på några sammanträden 
med Arkivariekonventet. Två av dem känner till konventet, men har ingen upp-
fattning om vilka aktiviteter det genomför och har aldrig varit med på något möte. 
Det är inte något informanten skulle ta sig tid till. Den tredje konstansvariga förste 
kuratorn har inte deltagit själv, men menar att konventets viktigaste roll är att fun-
gera som en central punkt för antikvarierna, bland annat i form av utbildning. Det 
kan exempelvis vara korta kurser där en arkivarie berättar hur man jobbar, hur 
man ska behandla vissa föremål, bra sätt att katalogisera, samt fungera som en 
mötesplats där medlemmarna kan diskutera liknande frågor. Informanten menar 
att man annars blir väldigt ensam i sitt ämbete på nationen, utan att ha någon att 
fråga om råd.  

Sammanfattningsvis kan man, utifrån åsikterna om Arkivariekonventet, förstå 
att ett starkt konvent efterfrågas. Viktigt att tänka på är att Arkivariekonventet 
även är antikvariernas konvent. Alltså har två oerhört viktiga kulturarvsbärande 
ämbeten under en tid varit utan fungerande konvent. Detta är självfallet mycket 
problematiskt eftersom konventet har en viktig uppgift att fylla.  

Informanternas önskemål av Arkivariekonventet 
Eftersom en av de intervjuade är bibliotekarie ställs inte frågan till denne. Frågan 
ställs inte heller till förste kuratorn utan konstansvar. Således sjunker svarsantalet 
till nio. 

En önskan som påtalas av både antikvarier och förste kuratorer är just att kon-
ventet borde ha en mer utbildningsbetonad roll, samt främja samarbete nationerna 
emellan. Några förslag antikvarierna ger är gemensamt överenskomna formulär 
för inventering och liknande, mer samarbete rent rutinmässigt – bland annat kring 
hur nationerna bygger kataloger, och en portal på Internet där medlemmarna kan 
utbyta tankar, åsikter, efterlysningar med mera. Eftertraktat är även fler möten 
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samt studiebesök, kurser och allmän information som universitetet (exempelvis 
Museum Gustavianum) kan bidra med. Andra förslag är att gå ihop för att besöka 
arkiv och att ha gemensamma referenslistor där man kan kontakta konservatorer 
och andra sakkunniga människor.  

En informant nämner att även fler fester där man kan träffa folk är önskvärt, 
och en annan vill uppmuntra alla aktiviteter som för antikvarier samman och upp-
muntrar till utbyte av erfarenheter. Två antikvarier efterfrågar dock mindre fest 
och mer kurser och samarbete kring arbetsuppgifterna. 

Flera betonar vikten av utbildning och råd från Arkivariekonventet, så att an-
tikvarierna slipper känna sig obildade och utan någon att fråga om råd. En infor-
mant menar att många antikvarier är väldigt intresserade, men samtidigt kan väl-
digt lite eftersom de inte har någon tidigare erfarenhet eller utbildning inom kul-
turarvsvetenskap.  

En enda av informanterna anser att Arkivariekonventet fungerar ganska bra, 
eller åtminstone gjorde det sist denne var med på någon sammankomst. Märkbart 
är då att detta är den informant som inte har deltagit på något av Arkivariekonven-
tets möten de senaste åren.  

En konstansvarig förste kurator skulle eventuellt överväga att gå på något 
möte med Arkivariekonventet om det handlade om något konkret som kan vara 
till nytta, exempelvis någon utbildning. En annan förste kurator önskar några kor-
ta utbildningsaftnar, och en tredje har inga direkta önskningar kring Arkivarie-
konventets arbete. Däremot önskar denne sig en kunnig och driven antikvarie som 
kan berätta för förste kuratorn vad denne ska göra.  

Tydligt är att många av våra informanter tror att de skulle ha nytta av ett väl 
fungerande Arkivariekonvent. Samtliga antikvarier efterfrågar ett fungerande kon-
vent. Genom att träffa andra med samma arbetsuppgifter och liknande problem 
kan de få hjälp, diskutera fram lösningar på problem och funderingar. Ett Arkiva-
riekonvent som arrangerar workshops och utbildningar ger deltagarna verktyg för 
att hantverksmässigt kunna förbättra hanteringen av föremålen. På lång sikt kan 
alltså ett välfungerande Arkivariekonvent bidra till föremålens och nationernas 
kulturarvs hälsa. 

Övrigt samarbete 
Utöver ett välfungerande Arkivariekonvent kan ett samarbete med Uppsala uni-
versitet vara nyttigt, både för nationerna och för universitetet. Eftersom nationerna 
är en viktig del av universitetets kulturarv kan universitetet ha ett intresse i att 
hjälpa nationerna att få mer kunskap om samt lära sig ta bättre hand om sina kul-
turarv. Enligt Burman identifierar sig många alumner i första hand med sin nation 
snarare än universitetet i sig.209 Det är därför rimligt av oss att anta att en stor del 
                                                 
209 Burman L. (2008) Att förvalta sitt pund, s. 14. 
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av Uppsalas studenter söker sig till universitetet här just på grund av det breda 
studentlivet med de många traditionerna. Nationerna som kulturarv borde vara av 
stort intresse för Uppsala universitet som bygger mycket av sitt rykte på sin histo-
ria, ett koncept som förespråkas både av Boylan och Burman samt i UMAC’s rikt-
linjer.210 Även nationerna kan vara intresserade av ett samarbete då universitetet 
kan bidra med expertkunskaper i form av konservatorer, intendenter, museitjäns-
temän och så vidare. Om Arkivariekonventet återupptas och fokuserar på att ut-
bilda sina deltagare är universitetets personal en mycket viktig del för att kunna 
hålla regelbundna utbildningar. 

Informanternas inställning till ett vidare samarbete för att förbättra föremålshan-
teringen 
Inför denna fråga beskrev vi kortfattat hur vi tänker oss att ett eventuellt samarbe-
te skulle kunna se ut. I detta inbegrips Uppsala universitet, som kan bidra med 
kunskap, institutionen för ABM, som kan bidra med studenter som utbildar sig 
inom musei- och kulturarvsvetenskap, samt nationerna själva. 

Majoriteten av våra informanter är mycket intresserade av ett sådant samarbe-
te men många har även vissa krav på hur detta samarbete skulle kunna genomfö-
ras. 

Tabell 18. Är informanterna intresserade av ett samarbete med universitetet? (11 svarande) 

 Ja Nej 

Antikvarie 6 0 

1Q 2 1 

Övriga 2 0 

En konstansvarig förste kurator är den ende som inte är intresserad av ett samar-
bete och anser att det inte finns något behov utöver det samarbete som redan finns 
genom Arkivariekonventet.  

Av de positivt svarande informanterna betonar en den ömsesidiga nyttan av 
ett eventuellt samarbete med institutionen för ABM. Genom ett sådant samarbete 
skulle nationerna få in kunskap i hanteringen samtidigt som det är positivt om det 
kan vara till nytta för människor som utbildar sig eller forskar inom området. I 
kontrast till detta är en annan informant inte intresserad av något samarbete med 
institutionen för ABM på grund av säkerhetsskäl eftersom studenterna ännu är 
under utbildning. Ytterligare en informant nämner att det finns en rädsla för att ta 

                                                 
210 University Museums and Collections webbsida > Governance > Guidelines and Policies > University 
Museums and Collections: Importance, Responsibility, Maintenance, Disposal & Closure. UMAC guidelines; 
Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the university”, s. 67-68; Burman 
L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 7, 30. 
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in hjälp utifrån på grund av stöldrisk och risk för att föremålen kan ta skada. I 
övrigt menar denne dock att man på nationen är väldigt intresserade av något 
slags samarbete med universitetet. En annan informant menar däremot att studen-
ter inom ABM-ämnena på masternivå antagligen är seriösa, och därför värdefulla 
att ta hjälp av. Dessutom menar denne att man kan se till att det är ett samarbete 
med exempelvis antikvarien så att den utomstående personen inte är ensam bland 
nationens föremål. Övriga informanter har inte sett något problem med säkerhets-
frågan. En informant anser, till skillnad från de två som vill hålla nationerna slut-
na, att ett samarbete vore mycket bra, och menar att det är viktigt att visa upp vad 
nationen har. De skilda åsikterna om att ta hjälp av utomstående kan knytas till 
Lowenthals teori om att kulturarv gör mest nytta för gruppen om det stänger ute 
andra, och återigen till vår tanke att öppenhet utåt av vad som är ”vårt” kan stärka 
gruppen. 211 Troligast är dock att åsikterna beror på oro kring säkerhet och ekono-
miska värden. 

En informant menar att det finns ett stort behov av ett bättre samarbete. Dess-
utom säger denne att det är ganska akut, eftersom många nationer har dålig kun-
skap om sina konstsamlingar som bland annat står i förråd som inte är hälsosam-
ma för dem. Informanten menar att om nationens egen konst blir kvar i de nuva-
rande förråden länge till kommer den att förstöras. En annan informant tror att ett 
samarbete skulle vara bra och viktigt eftersom universiteten och museerna ännu 
inte har förstått vilka samlingar som faktiskt finns på nationerna och hur illa vissa 
av dem behandlas. ”Skulle de veta det så skulle det bli fart på saker och ting.”212 

Enligt en informant vore ett samarbete med institutionen för ABM väldigt bra, 
men denne tror samtidigt att intresset från universitetsförvaltningen är väldigt 
svalt. Annars anser informanten att det bästa vore ett samarbete mellan Kurators-
konventet, nationerna, vissa nyckelutbildningar inom universitetet samt universi-
tetsförvaltningen som har fast anställd professionell personal. En av informanter-
na talar om vikten av att få universitetet som något slags garant för en stabilitet i 
kulturarvet och dess bevarande. Denne menar att det inte behöver vara en ekono-
misk fråga, viktigare är utrustning, personal och kunskap som skulle vara natio-
nerna till stor hjälp. Dessutom anser informanten att eftersom nationernas och 
universitetets historia går ihop borde ett samarbete ligga även i universitetets in-
tresse. Dock upplever informanten att universitetet hittills inte har visat något in-
tresse när nationen kommit med förslag till samarbete. Informanten menar att na-
tionerna inte blivit tagna på allvar från universitetets håll, och att man då lätt ger 
upp i sina försök.  

Ännu en informant berättar att man på dennes nation upplever att universitetet 
inte ”uppskattar oss efter vår förtjänst”.213 Denne menar att anledningen till att 
                                                 
211 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 128. 
212 Intervju 4/2 2011. 
213 Intervju 10/2 2011. 
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många väljer att studera i Uppsala är det rika studentlivet med dess kulturarv. Det-
ta nämner också en annan informant:  

Jag tror att Uppsala universitet alltmer börjar se nationerna som den saken som skiljer från 
resten av universiteten och högskolorna i Sverige – att i Uppsala finns det ett liv utanför stu-
dierna, som liksom finns systematiserat och organiserat, och det är därför folk inte väljer att 
studera vid Mittuniversitetet eller i Örebro eller vad det nu är. Inte ens Lund har lika rikt kul-
turliv på det sättet.214 

En annan informant uttrycker liknande tankar: 

På sätt och vis antar jag att universitetets och nationernas historia såklart går ihop. Så det bor-
de väl ligga i deras intresse också. (…) Jag tror att universitetet kommer att ångra hur de gör 
nu, många år framåt. Jag hoppas inte att kårobligatoriets fall kommer leda till nationernas 
fall, men om det gör det så tror jag att universitetet kommer vara väldigt bittra 100 år fram-
åt.215  

Dessa citat uttrycker samma åsikter som den tidigare forskningen om universi-
tetsmuseer- och samlingar, det vill säga att universitetet kan dra fördel av sitt hi-
storiska kulturarv i form av nationerna för att stärka sin identitet och på detta sätt 
skilja sig åt från andra lärosäten. Detta kan resultera i att universitetet blir mer 
attraktivt för studenter, personal och forskare.216 Även Burman uttrycker liknande 
åsikter.217 

Huruvida universitetet och institutionen för ABM är intresserade av ett sam-
arbete är okänt, däremot är det tydligt att majoriteten av nationerna är positiva till 
ett större samarbete. 

Det är tydligt att alla informanter utom en är positiva till ett samarbete med 
universitetet och dess museer för att ta del av den kompetens som finns där. 

Information som framkommit spontant under intervjuerna 

I detta kapitel redovisar vi för information som framkommit under intervjuerna 
utan att vi direkt har efterfrågat den. Att flera av informanterna har nämnt samma 
saker gör att dessa är nödvändiga att redovisa och diskutera. 

Kapitlets första del behandlar motsättningar inom nationerna. 
I den andra delen redovisar vi för den känsla av ensamhet som många av an-

tikvarierna upplever i sitt ämbete. 

                                                 
214 Intervju 26/1 2011. 
215 Intervju 14/2 2011. 
216 University Museums and Collections webbsida > Governance > Guidelines and Policies > University 
Museums and Collections: Importance, Responsibility, Maintenance, Disposal & Closure. UMAC guidelines; 
Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the university”, s. 67-68; Boylan, 
P. (1999), ”Universities and Museums: Past, Present and Future”, s. 53. 
217 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 7. 
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I kapitlets tredje del beskriver vi informanternas inställning till öppenhet med 
sitt kulturarv, något som redan nämnts ytligt i resultatredovisningen.  

Kapitlet av slutas med en analys av vilken roll nationernas kulturarv kan tän-
kas spela för nationerna efter kårobligatoriets avskaffande. 

Motsättningar inom nationen 
Lite av det vi har diskuterat tidigare har antytt spänningar mellan olika grupper på 
nationerna, främst mellan ämbetsverk och klubbverk. Detta är något som har upp-
kommit under flera intervjuer, både i form av direkta påpekanden och lätta antyd-
ningar. 

En informant säger att denne förstår att klubbverket är viktigt eftersom det 
drar in pengar så att övriga verksamheter på nationen kan fungera. Samtidigt me-
nar informanten att klubbverket inte ska ”upphöjas till nån sorts gudar”218 genom 
förmåner och status men att detta kanske är ett bra sätt för att få nya klubbverkare. 
Informanten betonar att genom att höja en grupp degraderas en annan, i det här 
fallet ämbetsverket. Ämbetsverket har inte samma ekonomiska förutsättningar 
som klubbverket och informanten känner att ämbetsmännen ibland hånas på grund 
av detta. Detta påverkar i förlängningen informantens prestation i det egna ämbe-
tet eftersom det medför att denne inte vill lägga ner så mycket engagemang. Flera 
andra informanter intygar detta när de berättar att nationens ekonomiska eller all-
männa fokus ligger på klubbverket. 

En annan informant menar att det på nationen finns en mentalitet där ämbets-
verk står mot klubbverk. Under en intervju då informanten antydde en känsla av 
konflikt på nationen frågade vi om denne kände sig motarbetad. Frågan uppstod i 
samband med att vi diskuterade ekonomiska prioriteringar på nationen. Informan-
ten medger att denne känner sig motarbetad, men att denne samtidigt är medveten 
om anledningen till att nationen inte kan prioritera antikvariens arbete framför 
klubbverkets. Det skulle vara mycket dyrt att åtgärda alla tavlor eftersom väldigt 
många har skador i olika omfattning. Samtidigt genererar antikvarien inga pengar. 

Vi har under flera intervjuer då detta problem antytts fått en känsla av uppgi-
venhet hos informanterna. Detta påverkar självklart hur de utför sitt ämbete. Ett 
aktivt arbete för att motverka dessa motsättningar skulle vara positivt, både för 
ämbetsverkets och för klubbverkets del. 

Det ensamma ämbetet 
Något som också har uppkommit under flera intervjuer är att antikvariens ämbete 
utförs i ensamhet och att detta är ett problem. 
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En informant talar om hur den sociala belöningen är viktig på nationen efter-
som ingen direkt ekonomisk ersättning ges. Den sociala belöningen tillkommer 
dock inte antikvarien, som har ett ämbete som utförs i ensamhet. På grund av det-
ta blir det inte heller ett eftertraktat ämbete. Informanten på den nation där antik-
varien har bytts ut många gånger under en kort tid berättar att detta kan bero på att 
de som har ställt upp till ämbetet inte har varit medvetna om att många av arbets-
uppgifterna utförs i ensamhet. 

Att många av informanterna nämner ensamheten som ett problem tyder på att 
det behövs en väl fungerande mötesplats för antikvarierna där man dels kan få ny 
kunskap och utbildning men även ett socialt utbyte. Det kan också vara en fördel 
att på nationerna skapa arbetsplaner för antikvarierna där även utåtriktade uppgif-
ter ingår, till exempel konstvandringar och allmän upplysning om konsten och 
nationens kulturarv för ämbetsmän och medlemmar. Genom att känna sig inklude-
rad gör man ett bättre jobb. 

Om rädslan för att öppna upp sitt kulturarv 
Under intervjuerna uppvisas olika attityder mot att ta hjälp av utomstående när det 
gäller kulturarvsföremål samt till att ge allmänheten tillgång till konsten, exem-
pelvis i form av konstvandringar. 

Vissa vill öppna upp mot allmänheten och ser det som en nödvändig del för 
nationens fortlevnad. En informant menar att det är viktigt att visa upp att natio-
nen har ett kulturarv som vårdas och tas om hand. Om detta visas upp för allmän-
heten, men även för politiker och andra inflytelserika personer, kan nationen leva 
kvar. För att öppna upp med bland annat konstvandringar i huset menar informan-
ten dock att det behövs kunskap och engagemang, och att ett pådrivande Arkiva-
riekonvent är viktigt för detta. Ytterligare en informant uttrycker nyttan med att 
öppna upp nationerna för allmänheten: 

Nationerna måste visa att dom inte bara är krogar, för i så fall har dom ingen anledning att få 
stöd från staten eller universitetet. Visa att man även har studiesocial och kulturell verksam-
het som främjar studenterna som växande människor och deras demokratiska förmåga 

219[…].   

la samlingarna och 
huse

 denne inte tycker att man kan visa ”det heligaste 
heli

                                                

Informanten menar även att detta skulle vara ett skäl till att hål
n i gott skick, något som är av stor vikt för deras framtid.  
En annan informant är negativ till att ta hjälp av studenter dels för att de inte 

är professionella och dels för att
gaste”220 för vem som helst. 

 
219 Intervju 20/1 2011. 
220 Intervju 31/1 2011. 
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Det är möjligt att det vore positivt för nationerna att öppna upp sina kulturarv. 
Genom att visa att samlingarna och nationerna passar in på definitionen för uni-
versitetsarv och kan användas på samma sätt kan Uppsala universitet få intresse 
för att ta ansvar för nationernas samlingar. För detta krävs att nationerna öppnar 
upp sina kulturarv, att det är ordning i samlingarna, att nationerna arbetar med att 
spri

lättar för forskning. Det-
ta skulle även vara positivt för exempelvis universitets konstsamling, som ibland 

sstag som 
gjor

r. Informanten menar att det är en 
svår

av Burman, Lowenthal och Boylan som alla menar att en grupp, i det här fallet 
Uppsala universitet och studentnationerna, kan använda sig av sin historia och sitt 

da information om sina kulturarv och att samlingarna går att använda för 
forskning och annat. 

För att tillgängliggöra sitt kulturarv och göra det sökbart är det nödvändigt 
med en ordentlig inventering av nationens föremål samt att skapa rutiner för do-
kumentering. I slutändan skulle detta kunna resultera i en gemensam databas, 
kopplad till universitetsmuseernas databaser, vilket under

får förfrågningar om konstverk som finns på nationerna. 

Kulturarvets roll efter kårobligatoriets avskaffande 
Under flera intervjuer har kårobligatoriets avskaffande nämnts som en viktig an-
ledning till att prioritera nationernas kulturarv mer. På många nationer finns en 
oro för att beslutet ska påverka verksamheten negativt, och i värsta fall hota mind-
re nationers fortlevnad. En informant jämför med Finland, där kårobligatoriets 
avskaffande på 1930-talet ledde till många nationers fall några decennier senare. 
Informanten menar att det i Uppsala finns en strävan att undvika de mi

des i Finland och att det därför är viktigt att samarbeta med studentkår och 
universitet samt att visa på en bredare verksamhet än den festbetonade. 

Ytterligare en informant berättar att man på dennes nation gjort en noggrann 
analys av vad man har att vänta av framtiden efter kårobligatoriets fall. I och med 
avskaffandet måste nationerna på ett annat sätt än tidigare konkurrera om med-
lemmarna. Informantens nation vill nu lyfta fram den kulturella delen av verk-
samheten, bland annat konstsamlingen och lokalerna. Nationen har valt att satsa 
mycket på externa uthyrningar, och för att attrahera kunder behöver lokalerna 
vara representabla. De finare delarna av nationsbyggnaden används för sådana 
externa arrangemang medan nationsföreningarna får tillgång till nyare lokaler 
utan samma kulturella och historiska atmosfä

 balansgång, eftersom nationen samtidigt strävar efter att vara en plats för 
medlemmarna, ett andra vardagsrum för dem. 

Informanternas tankar om kårobligatoriets avskaffande stämmer överens med 
den slutsats vi kom fram till i Dokumentationsprocessen. Där framhåller vi att 
kulturarvet kan användas för att främja nationernas framtid. Detta lyfts även fram 
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kulturarv för att få en starkare roll idag och i framtiden. 221 I enlighet med Lo-
wenthals teori anser informanterna att nationernas kulturarv bör prioriteras alltmer 
på grund av att nationerna som kulturarv är i farozonen i och med att kårobligato-
riet har avskaffats.222  

                                                 
221 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund, s. 7; Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the 
Spoils of History, s. 23; Boylan, P. (2002), ”Museums and collections in relation to the heritage of the univer-
sity”, s. 67. 
222 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 24. 
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Slutdiskussion 

I uppsatsens resultatdel redovisade vi den information som framkommit under 
våra intervjuer. Vi pekar där på de problem och svårigheter som finns på natio-
nerna vad gäller kulturarvshanteringen. I denna del av uppsatsen kommer vi att 
diskutera våra resultat och lägga fram de lösningar vi anser krävs för att motverka 
de problem som undersökningen visar. 

Antikvarierna 

Flera av informanterna har under intervjuerna verkat uppgivna gällande sitt ämbe-
te. Några av anledningarna till detta är bristande kunskaper som leder till osäker-
het kring arbetsuppgifterna och en känsla av att inte vara prioriterad i nationsverk-
samheten. De måste hela tiden hävda sig och kämpa för att få igenom förändring-
ar, restaureringar med mera. Vissa menar helt enkelt att de känner sig motarbeta-
de. De känner sig också utanför den övriga verksamheten, därav har vi tidigare 
nämnt det som ”det ensamma ämbetet”. Utan ordentliga överlämningar, vidareut-
bildning och samarbetsorgan på eller utanför nationen är dessa olika problem svå-
ra att motverka. 

Tydligt är att antikvarieämbetet har lägre status än vissa andra ämbeten på na-
tionen. Med detta menar vi inte att det har lägst status eller särskiljer sig från 
andra ämbeten, men att informanterna ändå framhäver att de upplever att de inte 
har samma möjligheter och förmåner, eller får samma uppskattning, som framför-
allt klubbverk och andra ämbeten som är inkomstbringande i nationsverksamhe-
ten. Eftersom nationerna är beroende av den inkomstbringande verksamheten pri-
oriteras den, något som flera av informanterna själva nämner och menar att de har 
förståelse för, men att de samtidigt upplever det som ett problem. För att få en 
uppfattning om uppskattningen, statusen, för ämbetet frågade vi om förmåner för 
det. Under flera intervjuer nämnde informanterna då att de inte har KK-kort, vil-
ket enligt dem visar på att bilden av deras ämbeten är felaktig och att nationen 
inte inser vilken arbetsbörda ämbetet kan innebära. En ursprunglig tanke hos oss 
var att ämbetets status kanske kunde förändras om det hade fler förmåner, till ex-
empel KK-kort. Genom förmåner lockas fler att söka till ämbetet och på så sätt 
skapas konkurrens som leder till större kompetens hos den person som slutligen 
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väljs till ämbetet. Samtidigt skulle detta kunna leda till att personer söker ämbetet 
endast för att komma åt förmånerna, vilket vi efter våra intervjuer tror är en över-
hängande risk. Problemet skulle kunna undvikas genom tydliga krav på antikvari-
en, som denne måste genomföra under sin ämbetstid för att efter varje väl genom-
förd termin tilldelas förmånen. Klubbverkare tilldelas KK-kortet på detta sätt, som 
en belöning efter att ha uppfyllt kraven för sin ämbetstermin. Har de inte skött sitt 
ämbete enligt kraven dras deras KK-kort in. Oavsett förmåner är det väldigt vik-
tigt att alla nationer har tydliga krav och arbetsordningar för antikvarierna. 

Något som vi upplever som ett stort problem är de snabba generationsskiftena 
på nationen, vilket försvårar kontinuiteten för kulturarvshanteringen. Viktigt att 
tänka på är att detta problem gäller så gott som alla ämbeten på nationen och att 
det är en förutsättning för dess form. Vanligtvis studerar personer vid Uppsala 
universitet i tre till fem år, ibland mindre. Deras tid som engagerade på en nation 
kan alltså inte vara särskilt lång. På grund av detta är rutiner kring överlämningar 
extremt viktigt. Vi vill framhålla att detta speciellt gäller de kulturarvsbevarande 
ämbetena. Att i början av sin ämbetsperiod få en god handledning ökar ämbets-
mannens kunskap, säkerhet och självkänsla. En följd av detta kan tänkas bli att 
antikvarieämbetet får en mer framträdande roll på nationen. En person som har 
stor kunskap om sitt område har helt enkelt mer att säga till om. Detta framgår 
tydligt framförallt vid en jämförelse av svaren hos informanterna, där enbart en 
har professionell erfarenhet av området. Dennes svar skiljer sig kraftigt från övri-
ga, särskilt när det gäller dennes inflytande, möjligheter att påverka, ekonomiska 
förutsättningar och så vidare. Även om en bra överlämning och arbetsordning inte 
ger samma erfarenhet som yrkeserfarenhet inom området kan det öka kunskapen 
och säkerheten hos antikvarierna avsevärt. Också en längre tid som antikvarie ger 
större kunskap och säkerhet, men en lång tid vid ämbetet är ingen garanti för att 
uppgifterna utförs på bästa sätt. Detta kan vi se på svaren från de två informanter 
som haft ämbetet i tre till fem år. Den ene menar själv att denne med tiden har 
försummat sina uppgifter, medan den andre ger intryck av att vara väldigt engage-
rad och aktiv. Där den ene informanten har blivit bekväm och oengagerad har den 
andre tagit ämbetet till en mer professionell nivå. 

Vi vill också betona vikten av samarbete mellan antikvarierna. Utöver förbätt-
rad överlämning och tydliga arbetsuppgifter krävs också ett fungerande samar-
betsorgan. På så sätt kan antikvarieämbetet bli mindre ensamt, eftersom man får 
stöd av antikvarier på andra nationer. Tillsammans har de liknande intresse för 
nationernas kulturarvsföremål och kan därför uppmuntra och stötta varandra. Ett 
samarbete över nationsgränserna innebär även en möjlighet att dela med sig av 
kunskaper, erfarenheter, kontakter med mera och kan även erbjudas vidareutbild-
ning. 

Slutligen vill vi även lyfta fram vikten av att studenterna har tillgång till sitt 
kulturarv i form av information och kunskap. Enligt Maroević krävs en förståelse 
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och en kunskap om föremålen för att de ska kunna fungera som dokument och 
bärare av information.223 Genom att dokumentera och forska i samlingarna ger 
man föremålen ett värde som dokument och de genererar på så sätt ny kunskap 
om det förflutna, som kan påverka och förändra framtiden. Genom kunskap om 
vår historia kan vi förbereda oss för vår framtid. 

Vård av föremål 

Det är tydligt att det finns en stor okunskap om hantering och vård av kulturarvs-
föremål. Dessutom ser de flesta av informanterna ”vård” som en åtgärd som en-
dast görs vid akuta skador. De är inte medvetna om att förebyggande vård, bland 
annat god förvaring och hantering, är en viktig del av bevarandet. Förebyggande 
vård som inbegriper inventering och en god organisation minskar risken för onö-
dig hantering av föremålen och kan även hjälpa till att överbygga de problem som 
uppstår vid generationsskiften. Vikten av förebyggande vård kan tydliggöras i en 
arbetsordning samt vid överlämning. Kunskap om detta kan fås bland annat ge-
nom samarbete med universitetet, kanske framförallt universitetsmuseerna och 
universitetets konstsamling. Där finns personer med stor kunskap kring detta. 

Som tidigare nämnts har en av nationerna ett vårdprogram för sina tavlor, be-
slutet om detta togs av nationens styrelse. Ett konstvårdsprogram vore bra för 
samtliga nationer, men det krävs antagligen att nationens beslutsfattare uppmanas 
till ett sådant beslut av nationens antikvarie. Antikvarierna ska kunna få stöd i 
detta hos Arkivariekonventet eller det nystartade NKA. Med en gemensam hand-
lingsplan för nationernas kulturarvshantering blir det lättare för både antikvarie 
och styrelse att fatta beslut kring vad som behöver göras. En sådan skulle kunna 
uppföras av Arkivariekonventet eller NKA. 

Förvaring av kulturarvsföremål 

Informanterna är medvetna om att förvaringen inte är anpassad efter kulturarvsfö-
remålen. Den främsta anledningen till detta är att nationsbyggnaderna är gamla 
och anpassade för en annan sorts verksamhet. I nuläget används alla lokaler till 
någon del av verksamheten och förvaringen av kulturarvsföremål för ofta samsas 
med arkivhandlingar och biblioteksverksamhet. Att frigöra ett utrymme endast för 
kulturarvsföremål är svårt. Även om man får tillgång till en lokal för detta ända-
mål är det svårt att helt anpassa det för syftet på grund av brist på finansiering och 
kunskap. Flera av våra informanter verkar uppfatta anpassad förvaring som något 

                                                 
223 Maroević, I. (1995), “Between the document and information”, s. 25. 
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nästan ouppnåeligt med exempelvis klimatanpassning. Vi menar dock, med stöd i 
vår handbok, att en tillräckligt god förvaring kan uppnås genom enkla medel, som 
att lyfta upp föremål från golvet eller se till att föremål inte förvaras direkt under 
vattenledningar. Huvudsaken är att man börjar någonstans. Även vad gäller förva-
ring finns en stor osäkerhet kring hur denna bör genomföras, något som ett sam-
arbetsorgan skulle kunna motverka. 

Deponeringar och gallring 

Trots en medvetenhet om den bristfälliga förvaringen har våra informanter inte 
tagit ställning till möjligheten att deponera föremål i nuläget. När vi väckte frågan 
om deponeringar visade det sig dock att flera informanter var positiva till depone-
ring och vissa menade att de har föremål som de kan tänka sig att deponera. Var-
för deponeringar inte genomförts är dock oklart. 

Vi diskuterade även med våra informanter hur de ställde sig till gallring i 
form av att slänga samt sälja föremål. Flera av informanterna blev förfärade när vi 
ställde frågan om att slänga föremål medan lika många ställde sig positiva till att 
sälja föremål istället. Den ekonomiska aspekten kan vi här inte bortse från. När 
det finns möjlighet att tjäna pengar på gallring är det godtagbart medan gallring 
utan vinst inte kan accepteras. Viktigt att anmärka är dock att de informanter som 
var positiva till att sälja föremål gav böcker och andra föremål utan koppling till 
den specifika nationen som exempel på säljbara saker. Det verkar alltså som att 
flera av våra informanter inte ser vissa kulturarvsföremål som oförytterliga egen-
domar utan snarare handelsvaror. Ingen informant gav dock uttryck för att kunna 
tänka sig att sälja porträtt, nationsfanan eller något annat mer centralt föremål. 
Kanske ses alltså ändå de äldre och mer unika och identitetsskapande föremålen 
som oförytterliga. Dessa kan även ha en mer självklar plats i det som informanten 
ser som nationens samling, vilket ökar föremålens status och innebär att de bär på 
mer information.224 

Något som de föremålsansvariga på nationerna kan behöva fundera på, och 
även diskutera med sina nationskamrater, är huruvida försäljning av nationens 
kulturarv skulle vara försvarbar om detta skulle säkra föremålens framtida hälsa. I 
och med att man inte har möjlighet att vårda sina kulturarvsföremål på ett profes-
sionellt sätt, utan snarare bara förvarar dem, bör varje nation därför utvärdera hur 
just deras kulturarvsföremål ska prioriteras. 

Deponeringar vore ett utmärkt sätt för nationerna att rädda extra känsliga och 
utsatta föremål, samtidigt som de själva kan fortsätta att äga dem. Inom ett even-

                                                 
224 Maroević, I. (1995), “Between the document and information”, s. 26. 
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tuellt samarbete mellan universitetets museer och nationerna skulle deponeringar 
kunna underlättas avsevärt. 

Skillnaden mellan att vara en nation och att vara ett museum 

Två av våra informanter har uttryckt att ”vi är ju inget museum”.225 De menar att 
man måste tänka på att nationernas kulturarvsföremål är bruksföremål som inte 
kan hanteras så som man hanterar museala föremål i en museisamling. När infor-
manterna uttrycker detta pekar de samtidigt på en problematik i att dels vara en 
öppen nation med syfte att fungera som ett andra vardagsrum och dels vara en 
gammal nation med många historiska och nästintill museala föremål. Samtidigt 
som föremålen ska vårdas och hanteras varsamt befinner de sig i en offentlig mil-
jö. 

Nationsmedlemmarna i sig verkar inte se detta som ett problem, utan snarare 
en tillgång och charm, men för de som hanterar de gamla föremålen och arbetar 
för att bevara historien kan det vara svårt att balansera mellan dessa två världar. 
Det är även detta som gör nationerna unika och speciella, dels är de privata och 
slutna, dels är de något som kan liknas vid museer. 

I och med att nationerna inte är museer har de inte heller några förpliktelser 
vad gäller att vårda sina samlingar, inte heller att de ska visa upp föremålen. Tyd-
ligt är dock att informanterna är stolta över nationernas samlingar och anser att de 
är viktiga för nationen. Dels rent estetiskt, för att skapa en vacker miljö, men även 
som en del av nationens historiska arv. 

Kanske borde det finnas vissa krav på nationerna att vårda sina samlingar för 
att säkra deras framtid. Det skulle även leda till att skapa en högre status hos fö-
remålen vilket i sin tur skulle bidra till att de skulle prioriteras mer i verksamhe-
ten. Samlingarna skulle även kunna få en större roll i att representera nationerna 
och Uppsala universitet. Dessa krav skulle kunna ställas från Arkivariekonventet 
eller NKA i form av en gemensam handlingsplan eller policy. 

Samarbeten mellan nationerna 

Som vi har påpekat gång på gång i uppsatsen krävs ett samarbete mellan nationer-
na kring deras kulturarv för att underlätta antikvariernas arbetsuppgifter och för-
bättra kulturarvshanteringen. Från att ha varit inaktivt under en tid har Arkivarie-
konventet under vår undersöknings gång åter startats upp med nyvalt presidium. 
Under inofficiella samtal med representanter för Arkivariekonventet har det fram-

                                                 
225 Intervju 18/1 2011; Intervju 20/1 2011. 
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kommit att denna nysatsning delvis beror på våra två arbeten gällande nationernas 
kulturarv. Troligtvis bidrog våra undersökningar till att intyga det de själva har 
känt; att föremålen inte vårdas väl och att Arkivariekonventet behöver komma 
igång igen. Dessutom kan det ha varit nyttigt för dem att känna att någon var in-
tresserad av deras upplevelser och åsikter. 

Ytterligare samarbete 

En utgångspunkt för vårt arbete var att undersöka förutsättningarna för ett större 
samarbete, det vill säga utöver det samarbete som sker mellan nationerna genom 
Arkivariekonventet. 

Det är en svindlande tanke att alla studenter vid Uppsala universitet sedan 
drygt 350 år tillbaka har en koppling till någon av nationerna. Detta är inte att 
förringa. Många framstående personer tillhör universitetets historia och är en vik-
tig del av dess kulturarv. Man får dock inte glömma att samtliga har koppling till 
nationerna, ofta har de till och med varit engagerade där på olika sätt. Flera av 
våra största vetenskapsmän och kulturprofiler har varit inspektorer vid sina natio-
ner, däribland Carl von Linné och Erik Gustaf Geijer, och har alltså arbetat med 
att främja nationen och dess medlemmar. Kårobligatoriets avskaffande har setts 
som ett hot mot nationernas existens, och om det i framtiden skulle resultera i att 
nationer försvann skulle universitetet förlora en stor del av sitt kulturarv. Arbetet 
för att bevara nationernas kulturarv kan därför med fördel inledas så snart som 
möjligt efter kårobligatoriets avskaffande. Om nationerna försvinner eller får en 
ändrad roll försvinner också ett av skälen till varför personer väljer att studera här 
– det anrika studentlivet. Som tidigare nämnt menar Lowenthal att kulturarvet är 
som viktigast vid osäkerhet inom en grupp, eftersom det då kan inge förtroende 
och trygghet samt förtydliga identiteten.226 Just nu befinner sig nationerna i en 
osäker situation, som i längden även kan drabba universitetet. Alltså är detta en 
god tid att fokusera på det gemensamma kulturarvet. 

Idag använder sig Uppsala universitet av sin historiska profil, ursprunget an-
vänds som en kvalitetsstämpel och målas ofta upp som universitetets identitet. 
Trots denna strävan efter att bevara den historiska profilen förläggs alltmer un-
dervisning i nya byggnader utanför stadskärnan och de gamla byggnaderna över-
ges för annan verksamhet inom universitetet. Ofta är det alltså andra än studenter-
na som får tillgång till de anrika lokalerna. Nationshusen fungerar därför som en 
fysisk knytpunkt för studenternas plats inom universitetet. Därför skulle universi-
tetet kunna dra fördel av ett starkare samarbete med och en godare relation till 
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nationerna, lika mycket som nationerna själva skulle göra. Viktigt att tänka på är 
att nationshusen även från kulturhistorisk synpunkt utgör viktiga bevarandeobjekt. 

Uppsala universitet som helhet skulle kunna stärkas av ett samarbete med na-
tionerna med syfte att öka kunskapen om nationernas kulturarv. En grundläggande 
utgångspunkt för ett sådant projekt är att nationerna och universitetet till stor del 
delar kulturarv. Om nationernas kulturarv går förlorat försvinner en viktig kom-
ponent av universitetets identitet som inte går att få tillbaka. Burman menar till 
exempel att de flesta studenter till större del identifierar sig med studentnationerna 
än med universitetet som helhet.227 Vidare menar Burman att många stora univer-
sitet använder sin historia som marknadsföring för att locka nya studenter och att 
studentföreningar är en viktig del i detta arv som lyfts fram.228 Uppsala universitet 
har alltså fördel av att ta tillvara på och framhäva det rika kulturarv nationerna är, 
både materiellt och immateriellt. 

Ytterligare något som Burman lyfter fram är nationerna som en plats för per-
sonlig utveckling, till exempel samarbetsförmåga och ledarskap.229 Detta håller vi 
med om och anser att nationerna måste ses som en viktig plats för studenterna 
som kan komplettera de kunskaper de förvärvar under utbildningen. Den person-
liga utvecklingen är enormt viktig inför ett framtida yrkesliv.  

Genom vår undersökning har vi fått vetskap om problematiken i relationen 
mellan nationerna och universitetet. Flera informanter uttrycker en uppgivenhet 
över universitetets respons på förfrågan om samarbeten. Informanterna upplever 
att nationsrepresentanter inte blir tagna på allvar och att universitetet inte ser na-
tionerna som en viktig del av sitt eget kulturarv eller uppskattar dem för den vik-
tiga roll de har. Informanterna har även upplevt ett bristfälligt intresse för samar-
bete från universitetets sida. Som vi tidigare nämnt finns nationerna med i Uppsa-
la universitets dokument för mål och strategier inom verksamheten.230 I och med 
att universitetet har inkluderat nationerna i detta bör ansvar också tas. 

Hur kan då ett samarbete mellan nationerna och universitetet se ut? Det opti-
mala enligt oss vore om det fanns en samordnande instans specifikt inriktad på 
nationernas kulturarv. Denna instans skulle fungera som en knutpunkt mellan na-
tionernas representanter och universitetets expertpersoner. Dessa personer finns 
bland annat på institutionerna för ABM, konstvetenskap, historia och andra ut-
bildningsområden inom kultursfären. Dessutom har universitetet många oerhört 
kompetenta och kunniga personer på universitetsmuseerna och universitetets 
konstsamling. Samordnarna skulle kunna erbjuda en snabbare och mer direkt 
kommunikation mellan parterna, samt utgöra ett stöd för enskilda antikvarier och 

                                                 
227 Burman, L. (2008) Att förvalta sitt pund, s. 14. 
228 Burman, L. (2008) Att förvalta sitt pund, s. 31. 
229 Burman, L. (2008) Att förvalta sitt pund, s. 26. 
230 Uppsala universitets webbsida > Om UU > Mål, strategier och planer > Mål och strategier > Mål och 
strategier för Uppsala universitet > Mål och strategier för UU. 
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för Arkivariekonventet. En förbättrad kommunikation måste tillföras för att ett 
samarbete ska vara fruktsamt. Förslagsvis skulle dessa samordnare kunna anstäl-
las inom ett projekt för att säkerställa en opartisk roll som lättare kan vara en 
kommunikationskanal och mötesplats.  

De utbildningar som finns på institutionen för ABM innehåller praktikperio-
der. Förslagsvis skulle studenter som utbildar sig inom musei- och kulturarvsve-
tenskap kunna genomföra sin praktikperiod på nationerna. Detta skulle självklart 
övervakas av nationens antikvarie. Inom denna utbildning undervisar man även 
genom PBL, problembaserat lärande, och sådana övningar skulle kunna förläggas 
på nationerna i form av exempelvis dokumenteringar och inventeringar. Inom 
ABM finns dessutom utbildningar i arkiv- samt biblioteks- och informationsve-
tenskap, också dessa studenter skulle kunna ha ett utbyte med nationerna i och 
med att nationerna har arkiv och bibliotek. Larssons undersökning av nationsarki-
ven visar på att även arkivarierna skulle ha nytta av att utöka sina kunskaper inom 
ämnet. Dessutom är både Dokumentationsprocessen och Resultat av 150 års 
samlande: en dokumentation av Gästrike-Hälsinge nations konstsamling exempel 
på lyckade samarbeten. Genom dessa samarbeten har två nationer fått råd och tips 
av studenter inom musei- och kulturarvsvetenskap, råd som kan utgöra ett under-
lag för förändring och förbättring. Dessutom har studenter själva fått prova att 
omsätta sina teoretiska kunskaper i praktik. 

På Museum Gustavianum pågår det tidigare nämnda projekt där universitetets 
alla institutioners föremålssamlingar ska dokumenteras. Som projektet ser ut idag 
görs vissa av dessa dokumenteringar av studenter under handledning av projektle-
darna och anställda vid institutionerna. I detta projekt ingår inte nationerna. Vi 
tror att nationernas föremålssamlingar kan vara intressanta för universitetet och 
därför skulle kunna ingå i detta projekt. Om förutsättningarna för nationsantikva-
riernas arbete förbättras kan nationernas samlingar dokumenteras. Nationerna och 
universitetet skulle kunna göra en överenskommelse, som går ut på att om univer-
sitetet bidrar till att underlätta antikvariernas uppdrag ska det få tillgång till kun-
skaper och information om nationssamlingarna och på så sätt få bättre kunskap 
om sitt eget kulturarv. Både universitetet och nationerna skulle kunna ha nytta av 
ett sådant utbyte.  

Enligt Lowenthal finns det ett överflöd av kulturarv idag och detta överflöd 
gör att allt inte förtjänar att bevaras.231 Vad berättigar att just nationernas kulturarv 
ska tillvaratas och lyftas fram? I vår uppsats har vi visat på vikten av detta kultur-
arv och den roll det kan spela för både universitetet och dess studenter. Genom 
ökad kunskap och större intresse på nationerna och på Uppsala universitet kan 
stora förändringar göras och förbättringar i kulturarvshanteringen uppnås. En svå-
righet är att avgöra var gränsen mellan universitetets och nationernas kulturarv 

                                                 
231 Lowenthal, D. (1998), The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 11-13. 
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går. Samtidigt som de två måste sammanföras, är det nödvändigt att värna om 
nationernas självständighet eftersom den är kärnan i deras verksamhet. Genom ett 
väl utfört samarbete mellan studentnationerna och Uppsala universitet kan det 
gemensamma kulturarvet stärkas och bevaras samtidigt som nationernas själv-
ständighet kan skyddas. 

Förändringar under arbetets gång 

Situationen efter våra intervjuer är inte densamma som när vi inledde vår under-
sökning. Det glädjer oss att mycket har hänt. Under flera intervjuer fick vi kom-
mentarer av informanterna om att vårt magisterarbete Dokumentationsprocessen 
har påverkat synen på nationernas kulturarv. Andra orsaker till en förändrad atti-
tyd är att vi deltog i ett möte med Uppsala universitets museiråd dit vi inbjudits av 
rådets ordförande Lars Burman för att presentera Dokumentationsprocessen samt 
planerna för den här uppsatsen. Vid mötet presenterade vi även vår idé kring ett 
eventuellt samarbete mellan nationerna och universitetet. Vid detta möte närvara-
de representanter från universitetsmuseerna, universitetsförvaltningen och Kura-
torskonventet representerat av nationernas kultursamordnare Anna Liv Jonsson. 
Mötet resulterade i att rådet för Nationernas Kulturarv (NKA) grundades. Detta 
har som syfte att samordna nationernas verksamhet inom bibliotek, arkiv och kul-
turarv för att på så sätt förbättra kontinuiteten inom dessa områden. 

Ytterligare en förändring är att arbetet med Arkivariekonventet har återuppta-
gits. Detta tack vare engagerade arkivarier och antikvarier, samt att Kuratorskon-
ventet genom mötet med Museirådet fick vetskap om att Arkivariekonventet un-
der en tid inte fungerat.  

Alla dessa förändringar har tillkommit tack vare att vi har kommunicerat med 
olika instanser. Genom att ytterligare förstärka samarbetet och kommunikationen 
mellan dessa olika verksamheter borde stora förbättringar kunna göras. Det är 
mycket tydligt att intresset för ett sådant samarbete finns på nationerna. 
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Sammanfattning 

Denna masteruppsats syftar till att undersöka hur Uppsala universitets studentna-
tioner handskas med sina kulturarv. För att ta reda på detta ställde vi oss frågorna:  

• Hur ser kunskapen om kulturarvshantering ut bland de föremålsansvariga 
på nationerna? 

• Prioriterar nationerna sina kulturarv ekonomiskt sett? 

• Hur förvaras och hanteras kulturarvsföremålen på nationerna? 

• Vilka attityder till, och kunskaper om, nationernas kulturarv har de som 
ansvarar för kulturarvsföremålen? 

• Vilken roll har de ansvariga för kulturarvsbevarandet?  

För att förankra vår undersökning har vi använt oss av ett flertal teorier, däribland 
David Lowenthals teori om att kulturarvet påverkar och har betydelse för indivi-
ders och gruppers identiteter, samt Susan Pearces teori om samlandets betydelse 
för människan för att förklara varför samlingar uppstår och hur människans rela-
tion till föremål ser ut. Våra forskningsfrågor är även intressanta i förhållande till 
Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital eftersom nationernas samlingar kan 
spegla en tradition av samlande för att bygga ett kulturellt kapital.  

Ivo Maroevićs teori om föremåls förmåga att bära information är viktig i vår 
undersökning på grund av att den visar på vikten av att nationerna har kunskap 
om och kontroll över sina samlingar, eftersom de är bärare av väsentlig informa-
tion om nationens historia. Annette Weiners teori om de bakomliggande orsakerna 
till varför det ibland är så svårt att skiljas från ett föremål samt Igor Kopytoffs 
teori om föremålens biografier har använts för att belysa problematiken kring na-
tionernas stora samlingar och bristande resurser och kunskap att ta hand om dessa. 
Med hjälp av magasinhandboken Tidens tand: Förebyggande konservering har vi 
tagit fram kriterier som vi bedömt nationernas fysiska föremålshantering utifrån. 

Utifrån dessa teorier har vi utformat en kvalitativ semistrukturerad intervju 
som omfattar elva representanter från Uppsalas tretton studentnationer. Sex av 
dessa representanter är antikvarier, tre är förste kuratorer med konstansvar och två 
är ämbetsmän utan konstansvar. 
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Intervjuresultaten visar att kulturarvshanteringen inte är en prioriterad del av 
den ordinarie nationsverksamheten men att man ändå upplever samlingarna som 
en viktig del av nationen. Att det anses viktigt tror vi har att göra med samlingar-
nas och kulturarvens viktiga roll för identitetsskapandet på nationen. Undersök-
ningen visar även att de informanter som är antikvarier känner att ämbetet inte är 
uppskattat från övriga nationsmedlemmar samt att de upplever ett utanförskap på 
grund av ämbetets ensamma arbetsform. De anser inte heller att de själva har till-
räckliga kunskaper eller resurser för att genomföra sitt ämbete på bästa sätt. 

Undersökningen visar även att de flesta nationerna äger omfattande konstsam-
lingar men att dessa förvaras, hanteras och dokumenteras undermåligt. Det är tyd-
ligt att de konstansvariga vid nationerna behöver stöd och utbildning för att kunna 
sköta sina ämbeten på ett tillfredsställande sätt. En slutsats vi gör är att ett starkt 
samarbetsorgan som bedriver fortbildning av nationsantikvarierna skulle kunna 
stärka nationernas samlingar. Väldokumenterade samlingar som hanteras och för-
varas väl kan lättare komma till nytta. Dels kan den stärka nationens identitet och 
sammanhållning, och dels kan den fungera som en brygga mellan nationens och 
universitetets historia. 

I våra resultat kan vi se en viss skillnad i attityder gentemot kulturarvsföre-
måls betydelse, där antikvarierna i större utsträckning än förste kuratorerna med 
konstansvar anser kulturarvsföremålen viktiga för nationens identitet. Detta anser 
vi talar för att antikvarieämbetet är viktigt för kulturarvsföremålens status inom 
nationen. Resultaten visar även att antikvarierna i större utsträckning upplever sitt 
ämbete som viktigt för nationens kulturarv. 

En lösning på de problem vi visat på skulle kunna vara ett vidgat samarbete 
mellan nationerna, men även mellan nationer, universitetet och universitetsmuse-
erna. En klar majoritet av våra informanter har visat ett stort intresse för detta. Vi 
anser att detta inte bara skulle vara av stor nytta för de konstansvariga på natio-
nerna, utan även för Uppsala universitet. Universitetet profilerar sig idag som ett 
traditionsrikt universitet, men inkluderar inte nationshistorien i detta i den ut-
sträckning som är möjligt. Att använda sig av sin historia för att främja sitt samti-
da kulturella kapital är viktigt för både nationerna och Uppsala universitet, efter-
som det är det som gör studentstaden unik.  

Vår förhoppning är att denna masteruppsats kan fungera som underlag för ett 
vidare samarbete mellan nationerna och Uppsala universitet för att främja natio-
nernas kulturarv.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Det kulturarvsbevarande ämbetet 
1. Antal år inskriven på nationen  

2. Ämbete/yrkesroll. Intervjuas i rollen som… 

3. Hur många år har du haft ditt ämbete?  

4. Varför valde du att ställa upp till detta ämbete? 

5. Vilka är antikvariens/det kulturarvsbevarande ämbetes arbetsuppgifter? 

6. Hur tillsätts antikvarie-/liknande ämbete? Genom landskap? 

7. För hur lång period väljs man till ditt ämbete? 

8. Medför antikvarieämbetet förmåner?  

9. Vad studerar du? Har du läst något ämne relevant för ämbetet? 

10. Har du fått upplärning inför ditt arbete? 

11. Tycker du att du har fått tillräckligt tydliga instruktioner för att kunna ut-

föra ditt arbete? 

12. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra ditt upp-

drag?  

13. Hur mycket tid lägger du ner på ditt ämbete? 

14. Tycker du att du har tillräckliga resurser för att kunna utföra ditt uppdrag? 

Föremål, förvaring och hantering 
15. Vem på nationen är ansvarig för konstföremål?  

16. Hur många konstföremål (tavlor, byster, skulpturer, modeller, mm. Ej fo-

tografier) uppskattar du att nationen har i sin ägo?  
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17. Vad finns det mest av?  

18. Ser du på föremålen som en samling?  

19. Har nationen föremål deponerade någonstans? Om ja - Varför?  

20. Finns det förvaring anpassad för nationens föremål?  

21. Vårdas föremålen aktivt?  

22. Har något föremål restaurerats/konserverats? Om ja: När? Hur bekostas 

det? 

23. Sker en aktiv dokumentering av föremål?  

24. Finns någon katalog eller inventering över föremål?  

25. Tillkommer det nya föremål?  

26. Hur mycket resurser avsätts till sina kulturarvsföremål? Genom vad?  

27. Tycker du att nationen ekonomiskt sett prioriterar sina föremål? 

28. Finns det intresse för att ta bättre hand om de föremål ni har? 

Attityder och åsikter 
29. Hur tycker du att din nation profilerar sig?  

30. Vad prioriterar din nation i verksamheten? (T.ex. klubb, bibliotek, restau-

rang/pub, uthyrning, idrott, kultur, osv.) 

31. Tycker du att nationen bör sälja vissa föremål? Om ja: varför?  

32. Har nationen föremål som du tycker att ni kan slänga? 

33.  Hur bedömer du nationens kunskapsnivå om sina föremål?  

34. Vad tror du att föremålen spelar för roll för nationens identitet? (Hur, var-

för?) 

35. Vilken roll spelar ditt ämbete för nationens kulturarv?  

36. Har det materiella eller det immateriella kulturarvet störst roll för natio-

nen?  

37. Har du deltagit i arkivariekonventet? 

38. Tycker du att arkivariekonveten fyller en funktion? 

39. Vad skulle du önska av Arkivariekonventet? 

40. Hur ställer du dig till ett samarbete för att förbättra föremålshanteringen? 

T.ex. med andra nationer, eller universitet och museer.  
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Bilaga 2: Missivbrev med tillhörande bilaga 

Missivbrev 

Hej 

Vi är två masterstudenter i kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Vi gör 
just nu ett examensarbete som syftar till att kartlägga nationernas kulturarvsarbete 
och föremålshantering. Vi behöver därför komma i kontakt med nationens ansva-
rige för just dessa områden.  

Vill Du vara vänlig och vidarebefordra detta mejl med bifogad fil till Er nations 
ansvarige vore vi mycket tacksamma. 

Med vänliga hälsningar  

Moa Bergkvist 

Pernilla Lönner 

Bilaga till missivbrev 

Hej 

Vi är två masterstudenter i kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Vi gör 
just nu ett examensarbete som syftar till att kartlägga nationernas kulturarvsarbete 
och föremålshantering. Uppsatsen kommer att fungera som underlag för ett fort-
satt arbete för att stärka nationernas roll som betydelsefulla identitetsskapare för 
studenter och universitetet.  

Vi kommer att genomföra en undersökning på samtliga nationer i form av inter-
vjuer och observationer. Vi vill därför stämma ett möte med Dig då vi under cirka 
90 minuter kan sitta ned och prata samt besöka nationens olika lokaler för förva-
ring och display av konst och andra kulturarvsföremål.  

Det viktigaste är inte att Du vet exakt vad som finns på nationen, utan det vi vill 
undersöka är snarare hur Du arbetar, vad Dina arbetsuppgifter är osv.  

Det är viktigt att alla nationer deltar i undersökningen, därför ber vi Dig att ta Dig 
tid för detta.  

Vi träffar gärna Dig under vecka 4, gärna på förmiddag eller strax efter lunch. 
Föreslå gärna en dag så kan vi boka ett möte. 

Tack så mycket för Din hjälp! 

/Moa Bergkvist och Pernilla Lönner 
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