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ABSTRACT 

This thesis is performed as a case study in Västerbotten Museum's textile storage space. The intention 

with this study is to investigate the relationships between the museum’s tasks: to collect, preserve and 

make the collections accessible. The aim is to reveal the problems that exist in museums today with 

increasing collections, less resources for the preservation of the collections and increasing 

requirements on accessibility. The aim is to deduce the problem by finding out how the different tasks 

relate to one another today.  It will also be interesting to find out how the history and traditions of the 

museum has influenced the work as it looks today and how external and internal factors affect the 

priorities set out in the practical work in the museum. 

 

The study is primarily based on interviews with those who were responsible for the textile storage 

space during the period under investigation. The statements are analyzed and connected to the data in 

registers, annual and quarterly reports and museum scientific research to provide the context necessary 

for understanding the context. 

 

The result shows that the problems existing in the relationship between the museum’s different 

missions seem to be largely attributable to the fact that preservation and collecting are placed behind 

closed doors. And therefore mainly characterized by traditions while accessibility is constantly 

remodeled by social changes. This seems to have created a lack of understanding and commitment to 

the collections generally and inability for the museum to obtain resources to these areas.  
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1. Inledning 

I Västerbottens museums textilsamling är det, likt många andra museers magasin, inte öppet 

för allmänheten. Magasinet är inte utformat som ett öppet magasin och det finns inga lokaler i 

anslutning där föremålen kan studeras närmare. Det går att ordna besök men det är inget som 

aktivt arrangeras från museets sida utan det krävs då att besökarna själva tar kontakt och visar 

intresse. Även de som hör av sig till museet är ofta omedvetna om vad som finns i magasinen. 

Detta då det från museets sida inte gjorts någon upplysning till allmänheten om vilka resurser 

som finns att tillgå i samlingarna. 

 

Museernas arbete och användning av samlingarna är beroende av samhället i stort. 

Institutionen har krav på sig att hela tiden anpassa efter samhällets förändringar och måste 

hela tiden aktualiseras för att fylla en funktion i samhället. Insikten om mängden föremål som 

museet innehar men inte visar har de senaste decennierna nått allmänheten. Detta har lett till 

att museerna tvingats se över sitt insamlande samt att tillgängligheten till museisamlingarna 

blivit ett medel för att tillmötesgå kritiken medan frågor om bevarande blivit nedprioriterade. 

Förändringarna i prioriteringarna har dock inte varit genomgripande och samlingarna har 

blivit tillgängliga på ett sätt som de inte varit avsedda för. Lokaler, rutiner och 

tjänstebeskrivningar är inte eniga med prioriteringarna vilket utsätter bevarandeaspekten i allt 

större underläge. Även om lösningen kan ses som hållbar på kort sikt så kan museet aldrig 

göra sig helt fri sitt ansvar att bevara inför framtiden. Förvirringen som tycks ha uppstått kring 

vilka mål som bör prioriteras verkar har lett till en viss passivitet i arbetet med samlingarna 

idag.  

 

1.1 Syfte  

Denna uppsats syfte är att studera förhållandet i museernas tre främsta uppgifter – att samla, 

bevara och tillgängliggöra. Hur ser arbetet med samlingarna ut och vad innebär det för 

samlingarna idag och i framtiden? Avsikten med uppsatsen är att ta reda på vilken syn på 

samlingarna de som arbetar med magasinet har idag och hur den förändrats genom historien 

och koppla detta till hur yttre påverkningar från samhället och inom museivetenskapen 

påverkat arbetet och användningen av samlingarna. Intentionen är att placera arbetet i ett 

historiskt sammanhang för att visa på vad som föranlett att arbetet ser ut som det gör idag. 

Med fallstudien är viljan att lyfta fram ett exempel på hur det praktiska arbetet på ett museum 

kan se ut, identifiera de brister som råder i samlingsarbetet och att diskutera vilka nödvändiga 
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förändringar och omprioriteringar som behöver göras för att de samtida och långsiktiga målen 

ska kunna uppnås. Viljan med uppsatsen är att bidra med ökad kunskap om det arbete som 

pågår bakom museets stängda dörrar och visa på de relationer och faktorer som är avgörande 

för vårt gemensamma kulturarv.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur förhåller sig museitjänstemännen som arbetar med samlingarna idag till sin historia och 

på vilka sätt har samlingsarbetet förändrats jämfört med hur det såg ut förr? På vilket sätt har 

yttre faktorer såsom samhällsförändringar, politik och ekonomi påverkat dagens 

samlingsarbete? Hur ser de som arbetar med samlingarna på de olika målen: samla, vårda, 

visa och hur yttrar det sig i det praktiska arbetet? 

 

1.3 Avgränsningar 

För undersökningen i arbetet ligger i huvudsak Västerbottens textilmagasin till grund. Valet 

av museimagasin var till en början påverkat av författarens anknytning till regionen. Att det är 

just textilmagasinet som undersöks beror till stor del på att det är en materialkategori som 

åtminstone på Västerbottens museum upplevts haft lägre ställning än andra föremål och därför 

inte haft samma förutsättningar för att få resursstöd som andra föremålsgrupper. Detta gör 

dem särskilt intressanta när det handlar om att utreda svårigheter med tillgänglighet. Även ur 

bevarandesynpunkt är textilier extra känsliga jämfört med andra organiska material vilket gör 

dem angelägna att diskutera ur en bevarandeaspekt. 

 

Det hade varit möjligt att utföra ett motsvarande arbete på ett annat länsmuseum, men ett 

sådant val ansågs inte nödvändigt då själva valet av museum inte är i fokus för arbetet, utan 

endast är avsett att fungera som ett exempel, vilket innebär att det hade kunnat vara vilket 

länsmuseum som helst och då lika gärna Västerbottens museum.  

 

Som undersökningsmaterial används primärt intervjuer med anställda på museet. De som 

valts ut till intervjuerna är de som arbetat med museets textilsamlingar. De bidrar var och en 

med information om hur arbetet sett ut under deras verksamma tid. Den period som undersöks 

närmare avgränsas från 1960 fram tills idag, tidsbegränsningen beror främst på att de levande 

källorna endast går att finna från 1960-talet. Det hade gått att undersöka tiden innan dess men 

det hade då varit utan primära källor vilket inte ansågs tillräckligt för att uppnå uppsatsens 

syfte. Avsikten med det historiska perspektivet är inte att göra en fullständig, eller 
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kronologisk kartläggning över hur arbetet sett ut under den undersökta perioden utan endast 

att framhäva de händelser som jag uppfattar kan ha varit betydande för utvecklingen av 

samlingsarbetet. Att inte fler intervjuats och utsagor ställts mot varandra kan förklaras med att 

det främst är de två intervjuade personerna som haft det huvudsakliga ansvaret för 

textilsamlingarna under den undersökta perioden och därmed mest inflytande. Det framstod 

därför som motiverat för mig att begränsa mig till de två personer som intervjuats och att 

inom ramarna för detta arbete då kunna undersöka dessa mer kvalitativt. För att styrka 

och/eller kritisera utsagorna används istället skriftliga källor som ger en kompletterande bild 

av verksamheten och en bakgrund till de intervjuades synsätt. Det ska förtydligas att 

undersökningen främst grundar sig på de intervjuades perspektiv. Vad det gäller exempelvis 

konservatorsyrkets framväxt är ambitionen inte att ge en objektiv bild av yrket vilket hade 

krävt att en konservator fått komma till tals. Det genomgående syftet är snarare att ge en bild 

av de samlingsansvarigas synsätt, däribland på konservatorer, med avsikt att ge en förklaring 

till varför samlingsarbetet ser ut som det gör idag.  

 

1.4 Metod och material 

Arbetet utförs som en fallstudie vilket gör material som rör det utvalda museet särskilt 

intressant. Diarier som rör förvärv till den textila samlingen granskas för att få en bild av hur 

synen på samlandet och samlingarna förändrats genom tiderna och sätta dagens syn i ett 

historiskt sammanhang. Det huvudsakliga materialet för arbetet är muntliga källor i form av 

intervjuer med de som idag arbetar med samlingarna, för att ta reda på hur arbetet med 

samlingarna ser ut idag. Det två personer som intervjuats är dels den person som arbetar med 

samlingarna idag sedan 1980-talet, Hillevi Wadensten, etnolog på Västerbottens museum och 

dels Katarina Ågren, f.d. museitjänsteman på museet, som arbetat med samlingarna från 

1960-1983. Intervjuerna kompletteras med skriftliga diariekällor, nätkällor och uppgifter från 

verksamhetsberättelser från den undersökta perioden för att stödja men även komplettera de 

muntliga uppgifterna. 

 

Verksamhetsberättelserna ger framförallt en talande bild av vad som skett på 

utställningsområdet på museet och hur det arbetats med samlingarna. Tidskriften Västerbotten 

riktar sig till allmänheten vilket gör det till en bra källa för vad museet vill nå ut med till sin 

publik. Verksamhetsberättelsen har funnits sedan 1920 och utgavs som årsberättelse fram till 

1969 då den började utges i ett nytt format och som kvartalsberättelse. I den framgår 

betydande förändringar som skett i museets organisation och fungerar som en indikator på vad 
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som varit aktuellt de olika årtiondena. Det ges en bild av hur arbetet sett ut med samlingarna 

även om hänsyn tas till att det inte ger en fullständig bild av museets arbete. 

Museivetenskaplig litteratur och artiklar publicerade i Samdok-forum används för att befästa 

intervjumaterialet i ett historiskt, men också i ett samtida internationellt och nationellt 

sammanhang.  

 

Pålitligheten i källmaterialet inte minst när det gäller de intervjuades yttranden behandlas 

kritiskt i arbetets gång, vilket framgår både i undersökningen och i diskussionen. Påståenden 

av de intervjuade om det som ligger långt bort i tid granskas med särskilt stöd av andra källor 

då minnet ofta har en förmåga att förvränga detaljer som ligger långt bak i tid. De 

museianställdas utsagor kan ses som trovärdiga i det som sägs utifrån att de är primära, men 

är sannolikt färgade av tidsandan, deras åsikter och intressen och behandlas därmed inte som 

sanningar utan snarare som individuella synsätt, en medvetenhet om dessa påverkande 

faktorer genomsyrar därför arbetet från författarens sida.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Samlingarna har länge varit föremål för museiforskningen men det är först under de senaste 

decennierna som samlingarnas relevans börjat ifrågasättas. Det problem som artikulerades på 

1990-talet var att samlingarna vuxit sig allt större och att de föremål som visades endast 

utgjorde en bråkdel av den mängd föremål som museet innehöll. Detta föranledde 

museiforskning som kunde ge museerna verktyg att försvara samlingarna och samlandet. 

Forskningen har framförallt bedrivits internationellt, då det är ett gemensamt problem som 

delas av många nationer i västvärlden. Det finns en mängd verk som tar upp och undersöker 

problemen och av dem har endast ett axplock använts som bakgrund i arbetet. Det är då 

främst de som fokuserar på samlingsarbetet som varit av värde. Ett verk som varit till stor 

hjälp vid mitt arbete är Suzanne Keenes Fragments of the world: uses of museum collections 

(2005)
1
. I sitt verk lyfter Keene upp många av de problem som idag finns med samlingarna 

internationellt. Samlingarna är i fokus för hennes undersökning och diskuteras ur flera olika 

aspekter för att visa på problemets komplexitet. Verket har varit till hjälp för att styrka mina 

argument om den problematik som finns och ett stöd i diskussionen om vad som måste göras 

för att nå en förändring.  För att placera samtidens museum i ett historiskt sammanhang har 

bland annat Museums and the future of collecting (2004) använts, till vilken Simon Knell är 

                                                             
1
 Keene, Suzanne, Fragments of the world: uses of museum collections, 1. ed., Elsevier Butterworth-Heinemann, 

Oxford, 2005 
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redaktör
2
. Boken ger en god förståelse för vad som lett fram till de museer som finns idag, hur 

det skapats och hur kunskapen om det förgångna bör användas för att lösa de problem som är 

aktuella idag.  

 

I den svenska museivetenskapen har samlingarna i sig, accessionen och hanteringen av 

förvärv har sällan varit centrala utan då oftast som en del av kulturarvet och i ett större 

musealt sammanhang. Däremot har det pågått en livlig internationell debatt om detta men 

ingen forskning som fokuserats på länsmuseer. I Sverige har Kerstin Arcadius skrivit om 

länsmuseernas tillkomst i Museum på svenska, men är då avgränsad från 1800-talets mitt fram 

till andra världskriget
3
. Den forskning som finns om Västerbottens museum är främst 

fokuserat på olika teman i samlingarna och själva förhållandena i verksamheten har då inte 

varit centralt. Tidskriften Västerbotten har använts för uppgifter om verksamheten
4
. Det är en 

förhoppning att med detta uppsatsarbete att genom att fokusera på problematiken med 

samlingarna och diskutera vilka förändringar som bör vidtas för att uppnå målen är avsikten 

att bidra med ny kunskap inom området och väcka engagemang för vidare forskning och 

arbeten med samlingarna.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Västerbottens museum 

2.1.1 Historik 

Det var i januari 1886 som det hölls ett sammanträde där Westerbottens läns 

Fornminnesförening beslutade att det skulle inrättas ett museum i Umeå som ”förvaringsrum 

för fornsaker”. Bara två år senare brann det i Umeå och de samlingar som ditintills samlats 

gick förlorade, vilket gjorde att samlandet fick påbörjas på nytt.
5
 Det fanns till en början ingen 

intendent som tog hand om samlingarna utan det var i takt med att föremålssamlingarna växte 

som behovet om en sådan tjänst uppstod. I museets årsbok från 1920 går det att läsa att den 

rikliga mängd gåvor till samlingarna som ska ha lett till insikten att det skulle krävas både 

intendent och mer ändamålsenliga lokaler för att kunna bevara föremålen. Detta då 

                                                             
2
 Knell, Simon J. (red.), Museums and the future of collecting, 2. ed., Ashgate, Aldershot, 2004 

3
 Arcadius, Kerstin, Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhistorien, Nordiska museet, Diss. Lund : 

Univ.,Stockholm, 1997 
4
 Västerbotten: Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok, Västerbottens läns hembygdsförening, Umeå, 

1920-1969, Västerbotten1974-2010 
5
 Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/om-museet/huset/1943-ars-byggnad.html, 2012-03-22 

http://www.vbm.se/om-museet/huset/1943-ars-byggnad.html
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samlingarna då endast ska ha förvarats i bristfälliga källarlokaler.
6
 Samlingarna flyttades 

under tiden till bottenvåningen på Sävar herrgård som ligger beläget på Gammliaområdet, där 

museet idag är beläget.
7
  

 

De lokaler som museet idag driver sin verksamhet i invigdes sommaren 1943. Sedan dess har 

tillbyggnader gjorts och organisationen har vuxit sig allt större. Det var först på 1950-talet 

som Västerbottens läns hembygdsförening fick möjlighet att bedriva ett mer planmässigt och 

systematiskt arbete genom att anställa en intendent.
8
 I början på 1960-talet, när Katarina 

Ågren började på museet, ska det enligt henne endast ha varit omkring 14 stycken anställda 

varav två var intendenter. Antalet anställda har sedan dess ökat och under 1960- och 1970-

talet och museet ska under samma tid ha fått allt fler besökare. I början på 1980-talet ska 

antalet anställda ha ökat till omkring 40 stycken.
9
 

 

 Det var enligt Ågren i samband med att museet byggdes ut på 1960-talet som organisationen 

kom att ändras som mest. Detta kan delvis förklaras som en följd av att de ekonomiska 

förutsättningarna ändrades menar Ågren. Från början ska museet ha ägts av en 

hembygdsförening och bidragen kom från kommun, landsting och stat. Detta kom till att 

förändras då 1965 års museiutredning, MUS-65 inleddes. Den statliga utredningen innebar 

bland annat att staten skulle skänka medel i proportion till hur mycket kommun och landsting 

valde att ge, vilket innebar att desto mer kommun och landsting ställde upp, desto mer statliga 

bidrag fick museet. Detta ska ha varit en av anledningarna till att museerna kunde växa sig 

större allteftersom, med utökad personalstyrka och utbyggnader.
10

 Idag har museet ett 60-tal 

anställda medarbetare och består dels av det förvaltande bolaget Västerbottens museum AB, 

dels av stiftelsen Västerbottens museums samlingar.
11

  

 

2.1.2 Syfte och uppdrag 

Museet uppfördes i en tid då industrierna fick sitt genombrott i de svenska bondesamhällena. 

Det var en tid då människornas liv och miljöer antog en ny skepnad och allt skedde i ett allt 

                                                             
6
 Västerbotten: Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok, Västerbottens läns hembygdsförening, Umeå, 

1920, s 11. 
7
 Gafvelin, Ernst & Jirlow, Ragnar (red.), Västerbotten. 1921, Västerbottens läns hembygdsförbund, Umeå, 

1921, s 90. 
8
 Västerbotten: Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok, Västerbottens läns hembygdsförening, Umeå, 

1961, s 250. 
9
 Katarina Ågren, f.d. museitjänsteman 1960-1983, Västerbottens museum, 2012-05-02 

10
 Ibid. 

11
 Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/om-museet/huset/1943-ars-byggnad.html, 2012-03-22 

http://www.vbm.se/om-museet/huset/1943-ars-byggnad.html
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högre tempo vilket frambringade behovet av ett museum. Hantverket mötte då konkurrens av 

industrin och eldsjälar tog ansvaret för de museer, hembygdsgårdar och i hemslöjdsföreningar 

som då började byggas upp. Syftet med samlingarna var då att rädda den svenska 

allmogekulturen och samlingarna skulle fungera som en kunskapsbank inom området. Genom 

att ge människor möjlighet att studera föremålen var avsikten bland annat att bevara 

traditioner som annars riskerade att dö ut. Under 1900-talet utvecklades museerna till att 

alltmer handla om att bevara ett gemensamt minne för samhället från att tidigare främst avsett 

att innehålla föremål för sina estetiska kvalitéer.
12

  

 

Museernas framväxt och utveckling under 1900-talet ledde till att det kom att krävas allt mer 

samordning och riktlinjer mellan samtliga museer, för att inte frångå dess grundläggande 

syften och samtidigt underlätta arbetet på museerna. På museets hemsida beskrivs de 

huvudsakliga uppgifterna vara att ”bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och 

kommande generationer.” 
13

 Ett annat viktigt uppdrag för museet är att tillgängliggöra 

kunskapen om kulturarvet genom ”publikationer, utställningar, programverksamhet, arkiv, 

rådgivning, visningar och information.”
14

 Samlandet beskrivs där som nödvändigt för att ”ha 

något att arkivera, publicera och ställa ut”. Det hänvisas till ordbokens definition av museum 

som ”… institution som inrymmer en systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, 

arkivalier med mera…”
15

 Beskrivningen av uppdragen som går att finna på museets hemsida 

ger en konkret bild av de mål som museet har med sitt arbete, men frågan är hur det 

egentligen ser ut i arbetet ut med uppdragen i det praktiska arbetet?  

 

3. Undersökning 

3.1 Insamlingsarbetet  

3.1.1 Förvärv och förvärvspolicy 

På Västerbottens museum ökade accessionerna kraftigt under 1960-talet, så även 

textilföremålen. Det är dock ingen regionalt begränsad trend utan det ökande insamlandet ska 

enligt Suzanne Keene ha ökat kraftigt under hela 1900-talet som en följd av att samhället 

utvecklas i allt högre takt, vilket gett ett ökat behov av att samla på spår från det förgångna.
16

 

                                                             
12

 Västerbotten. 1990:1, 1990, s 1. 
13

 Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/avdelningar/samlingar1.html, 2012-03-22 
14

 Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/avdelningar/samlingar1.html, 2012-03-22 
15

 Västerbottens museums hemsida, http://www.vbm.se/avdelningar/samlingar1.html, 2012-03-22 
16

 Keene, Suzanne, Fragments of the world: uses of museum collections, 1. ed., Elsevier Butterworth-

Heinemann, Oxford, 2005, s 11. 

http://www.vbm.se/avdelningar/samlingar1.html
http://www.vbm.se/avdelningar/samlingar1.html
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Samlingarna har alltid utgjort kärnan i museernas arbete och arbetet med förvärv har därför 

alltid varit en naturlig del av museiverksamheten. Själva viljan att samla menar Kerstin 

Arcadius finns förklarad både som mänsklig instinkt och som en västerländsk, modern 

företeelse. Konceptet att samla som individ och grupp menar hon är en universell företeelse, 

men uppfattningen om att stor kvantitet objekt eller kunskap är identitetsskapande är unik för 

västvärlden. Hon beskriver samlandet som ett uttryck för en västerländsk individualism med 

ett habegär som sträcker sig tillbaka ända till 1600-talet, vilket ska ha lett till dagens syn på 

samlingar.
17

  

 

Under 1960- och 1970-talet ska det enligt Ågren inte ha funnits några restriktioner för vad 

som skulle samlas på museet. Hon jämför med Nordiska museet vars nämnd hon suttit med i 

under senare år, där menar hon att samlingsarbetet där handlar om att avvisa föremål, vilket 

det inte gjorts på Västerbottens museum. Hon framhåller att det då inte heller uppmuntrades 

från museets sida att skänka föremål utan att principen snarare var den att de ansåg det bättre 

att folk tog hand om sina saker själva. Det som togs emot av museet var då sådant som inte 

kunde tas om hand av privatpersoner.
18

 I intervju med Hillevi Wadensten berättar hon att det 

idag är enskilda anställda som beslutar om vad som ska förvärvas. Även idag menar hon att 

det samlas utan vidare urskiljning, men däremot finns en ambition idag om att i framtiden 

skapa ett mer selektivt samlingsarbete.
19

  

 

På 1970-talet kom ICOM (International Council Of Museums) att utge förvärvsregler till 

museerna, troligen som en åtgärd till att insamlandet ökat under 1960-talet.
20

 På Västerbottens 

museum finns både de generella förvärvsregler som stiftats av ICOM samt en gemensam 

insamlings- och förvärvspolicy som även gäller för Skellefteå museum och Skogsmuseet i 

Lycksele.
21

 På museets hemsida går det att läsa att den gemensamma policyn är en 

utgångspunkt för ”fördjupade och konkretiserade insamlingsprogram och planer som kan 

behöva upprättas av respektive museum inom olika ämnesområden”.
22

 Några sådana finns 

dock inte för textilsamlingarna på Västerbottens museum.
23

 De riktlinjer de har att rätta sig 
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efter är därför de generella, vilka Wadensten menar ofta kan kännas meningslösa då de är så 

allmängiltiga, däremot menar hon att de nog har större användning i en förvärvsgrupp som 

tillsammans diskuterar förvärven. I ett sådant sammanhang menar hon att riktlinjerna utgör en 

viktig värdegrund för diskussionerna om förvärven.
24

  

 

Trots att museerna har etiska riktlinjer, generella och speciellt utarbetade förvärvspolicys så är 

det olika hur själva processen vid insamlandet ser ut på olika museer och hur noga riktlinjerna 

efterföljs. I Samdok-forum har ett antal artiklar skrivits med syftet att skapa en samhandling 

för att underlätta insamlandet och hjälpas åt att enas om hur föremålen ska värderas när de 

samlas. Samdokprogrammet inleddes i Sverige 1977 och har sedan dess gjort rationella försök 

att samla mer rationellt. Syftet var att i det masskonsumerande samhället skapa ett forum som 

hjälpte museer att veta vad som skulle samlas och hålla ordning på hela det etnologiska fältet. 

Under årens lopp har Samdok breddat museernas uppgift till att samla på människors hela 

vardagliga liv. Det är ett forum för forskare att diskutera och dela synpunkter om vårt samtida 

samhälle och kulturer, reflektioner kring kulturarvet som en produkt av samlande och 

museipolicys. Under 1980-talet arbetades det med att utveckla ett ramverk för vad som ska 

samlas. Efter att ha funnits i 30 år skapade Samdok ett internationellt nätverk som kallas 

Collectingnet som utvecklats till en internationell ICOM-kommitté.
25

  

 

Sveind Gynnild har skrivit en artikel i Samdok-forum som heter Innsamling – arbeidsdelning 

og samarbeid ved museer i Norge. Gynnild menar att statistiken från museerna visar att en 

relativt stor del av den samtida insamlingen utförs oberoende av de skrivna planerna, vilket 

kan ses som ett problem även i Sverige. Detta menar Gynnild innebär att om insamlandet 

fortsätter i dagens tempo kommer samlingarna att vara fördubblade inom loppet av cirka 30 

år.
26

 Statistiken och samhällsutvecklingen gör det tydligt att det måste göras ändringar i 

insamlandet innan mängden föremål blir ohanterlig. Håkan Liby har skrivit artikeln Konsten 

att samla med sans och måtta där han uppmanar de som arbetar på museerna att ta lärdom av 

historien, att inte passivt och okritiskt ta emot donationer och gåvor utan att istället bedriva att 

mer kritiskt samlande där informationen om föremålen blir en allt viktigare del. Liby menar 

att det är en förutsättning för att samlingarna ska kunna betraktas som en kunskapsbas och 
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inte som en ekonomisk och tidsförödande börda.
27

 Ett mer kritiskt samlande innebär dock en 

stor förändring i samlingsarbetet vilket kräver både tid och resurser. Här krävs det att 

museerna tar sitt ansvar för framtiden och inte skjuter på problemet. Frågan är om det kan 

förväntas från de enskilda museiarbetarna att ta ett sådant ansvar eller bör det från statligt håll 

ställas krav och göras insatser i form av resurser för att ändra arbetet mer genomgripande.  

 

3.1.2 Föremålsbestånd och representativitet 

Det överskott som råder i museet samlingar idag är ett problem som museet aldrig tidigare 

stått inför, tvärtom. I museets diarier framgår det att de på museet upplever sig ha en 

jämförelsevis mager textilsamling i slutet av 50-talet och att varje tillskott därför var 

uppskattat
28

. Underskottet menar Katarina Ågren var ett generellt problem under denna tid, 

som ska ha gällt även de större museerna.
29

 Det framgår av diarierna som att det inte fanns 

några specifika önskemål om något som saknades, utan endast att de gåvor som erhålls 

mottogs med stor tacksamhet. Även diarier från 1964 vittnar om att textilbeståndet upplevdes 

vara förhållandevis begränsat i jämförelse med andra föremålssamlingar
30

. I museisamlingar 

är äldre textilier generellt sett ovanligt förekommande menar Hillevi Wadensten men hon har 

ändå upplevt att det på Västerbottens museum finns betydligt mindre än andra länsmuseer. 

Som exempel berättar hon att hon varit på Jämtlands länsmuseum där de i en utställning 

visade textilier från 1600- och 1700-talet. Hon har även upplevt stora skillnader efter att ha 

varit i Vasa i Finland där de hade betydligt större mängd äldre textilier på deras museer.
31

 I 

diarier från 1953 framgår det en tacksamhet för äldre textilier och det står att läsa att det är 

särskilt ovanligt ”häruppe”.
32

 Det som kan vara värt att fråga sig är hur detta upplevda 

underskott kan ha påverkat insamlandet av textilierna, ledde det till ett aktivare insamlande 

som försäkring om att få in det man önskade eller ett passivare insamlande där allt var 

välkommet i önskan om att öka beståndet? 

 

Ågren menar att det ibland gjordes mer aktiva försök att samla in äldre mer karaktäristiska 

textilier som vardagskläder. På sina tjänsteresor runt om i länet uppmuntrade museipersonalen 

folk att lämna in den typen av kläder, men tanken på att lämna in kläder som var lappade, 

                                                             
27

 Samdoks hemsida, www.nordiskamuseet.se/publication.asp?publicationid=860, webbpublicerad artikel nr 

2011/2, Håkan Liby” Konsten att samla med sans och måtta”, 2012-05-16, s 5. 
28

 Diarium, folkrörelsearkivet i Västerbotten, 1956-05-22, 211/56 M-2:1 
29

 Katarina Ågren, f.d. museitjänsteman 1960-1983, Västerbottens museum, 2012-05-02 
30

 Diarier, folkrörelsearkivet i Västerbotten, 1964-04-07, 211/64 M-2:1 
31

 Hillevi Wadensten, etnolog, Västerbottens museum, 2012-04-17 
32

 Diarier, folkrörelsearkivet i Västerbotten, 412/53, M-2 



16 
 

lagade och smutsiga ska ha fått folk att skämmas gjort att de därför helst inte ville överlåta 

kläderna till museet. De fåtal gånger det lyckats få in sådana samlingar vardagsplagg ska det 

ha varit i anställdas hemsocknar med löftet om att inlämnarna skulle få vara anonyma. Detta 

ska ha lett till svårigheter att få in äldre textilier i museisamlingarna och de anställda har 

därför tagit tillfälle att vid reparationer och husrivningar av äldre boenden leta rätt på textilier 

som används som isolering i väggar och vid fönster. Givare har även uppmanats att lämna in 

tygprover för att museet åtminstone skulle kunna få en fragmentarisk bild av hur kläderna såg 

ut.
 33

  Dessa tygprover har det dock inte funnits resurser till att tillgängliggöra menar 

Wadensten. Det har gjorts ett försök om att få anslag till samlingen utifrån som kom till att 

nekas. Svårigheterna att få anslag menar Wadensten främst beror på att det finns så få anslag 

att söka, som riktar sig åt textila föremål, detta i jämförelse med andra föremålskategorier. En 

önskan är att kunna tillgängliggöra dem via databasen så att de blir åtkomliga för forskning 

och som designinspiration.
34

 Tygproverna ligger idag staplade i museets magasin i väntan på 

att komma till användning, detta samtidigt som museet idag upplever sig ha en brist på äldre 

textilier. Området hade därför varit intressant att forska om, men det faller utanför ramarna för 

denna uppsats.  

 

Anledningen till att arbetar- och vardagskläder var underrepresenterade i samlingarna var 

enligt Ågren gällande även för de större museerna. Det hade sedan länge varit så att det som 

samlades i första hand skulle vara vackert och tjäna som underlag för hemslöjdsprodukter.
35

 

Det handlade då inte om att samla på det som ansågs vara karaktäristiskt för en viss epok eller 

för länet, då menar hon att det i större utsträckning hade samlats på vardagskläder och 

hemvävda produkter, men dessa menar hon slets ut och ansågs därför inte lika visningsbara 

som folkkonsten. Ågren tar upp ett exempel från en fäll- och fälltäcksinventering som ägde 

rum på museet i början av 1980-talet. Det påträffades då att det trots en gedigen samling 

fälltäcken inte fanns en enda fäll i samlingen. Anledningen till att inga fällar samlats var att de 

måste ha ansetts svårbevarade på grund av att de var smutsiga och lusiga menar hon. Fällarna 

samlades då in i efterhand för att göra samlingarna representativa och för att de i det här fallet 

skulle ingå i en utställning.
36

 Exemplet som Ågren tar upp visar på hur samlingarna i allt 

mindre utsträckning kommit att handla om estetik och skönhet för att istället bli allt mer 

representativ vilket borde göra det blivit allt svårare från museets sida att hitta anledningar att 
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neka föremål. Representativiteten är en förutsättning för att museisamlingarna ska kunna 

fungera som samhällets minne men innebär samtidigt svårigheter för framtiden då det frångår 

museets grundsyfte, att samla allmogeföremål som kunskapskälla för de Västerbottniska 

traditionerna.   

 

3.1.3 Synen på samlingarnas framtid 

Det ska enligt Ågren under perioden 1960-1980 inte ha funnits några egentliga tankar på att 

samlingarna en dag skulle komma att bli för stora. På den tiden menar hon att samlingarna 

ständigt gjordes aktuella då museets regelbundet återbördade kunskap och använde föremålen 

i utställning eller undervisningssammanhang. ”Det var där de gjorde sig bäst”, menar Ågren.
37

  

 

Det har sedan 1990-talet varit tal om att starta en kommitté på museet som tillsammans ska 

diskutera förvärven mer ingående, motivera dem och således undvika framtida gallringar.  Det 

är enligt Wadensten dock först sedan fyra-fem år tillbaka som det gjorts mer konkreta försök 

att upprätta en grupp på initiativ av museets samlingsansvarige Lars Holstein, som de kallar 

Förvärvs- och gallringsgruppen. Arbetet med gruppen har dock inte kommit tillräckligt långt i 

sitt arbete för att de nu ska kunna luta sig emot det eller använda sig av den menar Wadensten. 

Hon menar att den främsta anledningen till att initiativ om gruppen togs var att det sedan 

1990-talet blivit tal om gallring av samlingarna, inte bara på Västerbottens museum utan för 

museer generellt, vilket väckt oro hos museitjänstemännen och tvingat dem att se över sina 

förvärv.
38

 

 

Wadensten menar att det var en följd av att samhället i stort blev medvetna om att museet 

erhåller en stor mängd föremål och en stor summa pengar för att ta hand om dem medan 

endast en liten del fanns att ta del av för allmänheten.
39

 Hon menar att det nog inte förekom 

några egentliga tankar på avyttringar innan 1990-talet, åtminstone inte på Västerbottens 

museum, istället tackades de och togs emot. I museets kvartalsskrift från 1995 skriver Britta 

M Lundgren om människans ständiga behov att samla och bevara och därmed forma sin 

kulturidentitet vilket ska ha lett till att det ständigt öppnas nya museer för att möta detta 

omättliga behov. Lundgren refererar till en generalkonferens i Stavanger som hölls av 

museernas världsorganisation med temat Museerna i samhället, där det museala samlandets 
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mening diskuterades. Lundberg framhäver hur museiutredningen Minne och bildning från 

1994 resulterade i en jättelik satsning på att ta hand om de 40 miljoner museiföremål som då 

fanns i Sverige, men framhåller att detta kulturarv bara ett år senare nedvärderats och 

omtalades som ”vårdberg”, vilket säger en del om den dåvarande synen på föremålen. Tidens 

syn på samlingarna menar hon gjorde det viktigare än någonsin tidigare att knyta 

länsmuseiarbetet till nutidsfrågorna.
40

   

 

Det är dessa diskussioner om samlingarna som ska ha föranlett frågor om gallring enligt 

Wadensten. Det väckte frågor som varför och hur de i så fall ska gallra, vilket i sin tur 

framkallat diskussioner om vad det är de tar in på museet, om det är förvärvsstopp som är den 

bästa lösningen eller bör det finnas ett mer finmaskigt nät för vad som tas in, något som i så 

fall skulle komma att innebära ökade handläggningstider och resurser anför hon. En viktig 

uppgift för gruppen menar hon kommer att vara att börja försvara de förvärv som tas in, att 

det finns en motivation, för att underlätta arbetet med samlingarna i framtiden samtidigt som 

det höjer värdet på föremålen i samtiden. Intervjuer och berättelser menar hon är viktiga 

komplement till föremålen för att försvara deras plats i samlingarna. Inte bara som ett sätt att 

motivera dem utan även som ett sätt att väcka större intresse kring föremålen. Detta då de blir 

mer intressanta i en kontext understryker hon. Det var enligt Wadensten, mest troligt de 

diskussionerna som fick dem på museet att inse att de faktiskt var flera om förvärvsbesluten.
41

 

Det framgår här en klar skillnad vad det gäller det arbete som sker i kulisserna. Medan 

anpassningen av den utställande verksamheten är enig med det rådande samhällsklimatet 

verkar insamlingsarbetet i stort sett varit detsamma under den undersökta tiden. 

 

Frågan är om problemet med samlingarna främst kan ses som ett problem som uppstått av att 

samlingarna inte visats, för att återknyta till det Ågren anförde om varför det inte setts som ett 

problem att samla förr. Är då avyttringar av föremålen den rätta lösningen eller är det en ökad 

tillgänglighet av de föremål de innehar? Synen på insamlandet på Västerbottens museum 

menar Wadensten främst är personanknutet. Museets samlingsansvarige Lars Holstein ska 

enligt Wadensten ha varit den som tagit upp problemet och ansett att de borde gallra bland 

samlingarna. Denna åsikt menar hon dock att hon inte helt delar även om hon medger att det 

inför framtiden nog bör samlas mer kritiskt. Anledningen till att Holstein ska ha framlagt 

problemet ska ha varit att det inför framtiden kommer bli desto svårare att få pengar till vård 
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av de samlingar som inte visas.
42

  

 

3.2 Bevarande 

3.2.1 Lokalerna 

Bevarande av föremål handlar inte bara om hanteringen av samlingarna utan även det 

utrymme och det klimat objekten förvaras i. Något som kan tyckas självklart idag, men som 

inte var lika vedertaget innan 1980-talet. Det fanns då inga resurser, riktlinjer eller krav om de 

klimatanpassningar som gäller för magasinen idag och vetskapen om bevarande hade inte 

heller kommit särskilt långt i sin utveckling. I museets årsbok från 1961 uttrycks det av Per-

Uno Ågren att museets lokaler användes till sitt yttersta och det ska inte ha funnits plats för 

ytterligare föremål. Textilsamlingarna utrymdes då i en gång där de ställdes ut och det 

uttrycks ett tydligt missnöje över lokalerna som då inte är optimala för magasinering. I 

tidskriften uttrycker Ågren att behovet av nya lokaler både ur skol- och allmänsynpunkt börjar 

bli allt mer påträngande och att de planer som var på tapeten för 20 år sedan, när museet 

byggdes, nu ska ha varit aktuella igen. Det man ville var att då bygga ett större 

byggnadskomplex med flera byggnader. En anledning anges vara att samlingarna bör 

användas i större utsträckning, då besökssiffrorna ökat kraftigt i slutet av 50-talet och början 

på 60-talet.
43

 Museet kom då att byggas om till den skepnad det har idag. Men magasinet 

skulle få vänta ytterligare 20 år för att få den skepnad det har idag.  

 

Textilmagasinet som det ser ut idag byggdes i början på 1990-talet. Textilierna hade då 

flyttats från en källare från en gård på museiområdet, där de tidigare förvarats. Utrymmet ska 

då ha blivit alltför trångt och dessutom drabbats av fukt efter att lokalen översvämmats.
44

 I 

museets kvartalsskrift från 1992 skriver Marianne Vennersten en artikel om hur det nya 

textilmagasinet håller på att ta form. Arbetet beräknades då ta allt ifrån tre månader till tre år. 

Vennersten framhäver att det gått mycket pengar och tid, men att det då efter en fyra års 

period till slut började bli brukligt. Tidigare ska personalen ha snavat över kartonger, bräder, 

lådor och galgar när de beträdde textilmagasinet och det nya magasinet ska ha varit en högst 

nödvändig åtgärd. Vennersten menar att magasinet dock aldrig kommer bli helt klart eftersom 

att museet hela tiden samlar och samlandet i sig hela tiden ökar.  Hon uttrycker det som 

tvåfaldigt då det både kan ses som praktiskt i det att magasinet gör rum för mer textiler men 
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också som opraktiskt eftersom att en viktig uppgift för museet är att bevara, vilket blir svårare 

allteftersom mängden textilier ökar.
45

  

 

Textilierna är idag förvarade i ett mörkt klimatstyrt utrymme där större delen ligger i 

utdragbara trälådor, inbäddade och skyddade av tvättat bomullstyg. Det finns även plagg och 

dräkter som inte anses vara lika ömtåliga som förvaras hängande på grund av platsbrist i 

lådorna. Hattar, vantar och andra mindre textila föremål förvaras i träskåp skyddade bakom 

glasdörrar. Förvaringen kan betraktas som optimal utifrån de föreskrifter som finns angivna i 

Tidens tand för textilförvaring.
46

 Vid mitt besök i magasinet noterar jag däremot att det inte 

finns något utrymme för att titta närmare på föremålen under en längre tid. Ska samlingarna 

visas måste Wadensten dra fram de lådor som finns. Tiden med textilierna blir således 

begränsad och det finns inget riktigt utrymme för att studera dem närmare utan det rör sig då 

endast om snabba granskningar, vilket inte kan ses som tillräckligt om det ska leda till 

fördjupade arbeten om föremålen, vilket måste vara mer givande för museet då ett sådant 

samarbete även gynnar samlingarna. 

 

3.2.2 Personalens roll 

Trots att lokalerna är en viktig förutsättning för ett så optimalt klimat och bevarande av 

föremålen som möjligt så går det inte att frångå att även personalen och dess hantering av 

samlingarna. På Västerbottens museum har de anställda haft stort ansvar såväl som frihet i 

deras arbeten vilket gjort det extra betydande vad de besuttit för kunskaper inom området. 

Förkunskaperna menar jag även kan ses som avgörande för de prioriteringar som görs. Innan 

kulturvård eller konservering uppstått som utbildning var de bevarande kunskaperna mer 

integrerade hos museipersonalen och då baserad på praktisk erfarenhet. Det grundade sig då 

främst på sunt förnuft snarare än riktlinjer. Uppgifterna för de som arbetade var ännu fler än 

de är idag och det fanns varken tid eller ekonomiska resurser för att vårda föremålen i någon 

större utsträckning.  

 

I den intervju som genomfördes med Katarina Ågren ställdes en fråga om hur de under hennes 

verksamma tid arbetat med bevarandet av samlingarna. Ågren påpekar då att det inte funnits 
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någon konservator vid museet
47

. Hon framhåller det därmed som att bevarandet av föremålen 

främst är konservatorns uppgift, detta trots att det inte funnits någon sådan anställd på museet. 

Det fanns på den tid Ågren arbetade på museet inte någon som var direkt ansvarig över att 

vårda föremålen och hon menar att det heller inte upplevdes finnas någon oro för samlingarna 

efter att de fått en acceptabel lokal att förvaras i. Det ska då inte förglömmas att samlingarna 

inte var i närheten av den kvantitet som råder i samlingarna idag. Föremålen låg heller inte 

oanvända i samma utsträckning som de gör idag, utan inventerades regelbundet under 1960- 

och 1970-talet och användes därefter både i utställnings- och undervisningssammanhang.
48

 På 

så vis hade föremålen en annan tillsyn än de har idag då de inte tillgängliggörs i samma 

utsträckning. 

 

3.2.3 Inställningen till konservatorsyrkets framväxt 

Ett av syftena med uppsatsen är att ta reda på hur synen hos dem som ansvarar för 

textilsamlingarna ser ut och förändrats genom historien samt koppla dessa attityder till 

förändrande omständigheter som skett utanför museet. För att härleda museitjänstemännens 

inställning till bevarande är det därför intressant att undersöka deras syn på 

konservatorsyrkets framväxt. Det var år 1973 som Konservatorskolen på Konstakademien i 

Danmark startade, och 1979 hade skolan hela Norden som intagningsområde. I mitten på 

1980-talet kom den svenska konservatorsutbildningen i Göteborg. Sett ur museets historia är 

bevarandefrågorna ett relativt nytt forskningsområde som vuxit sig större sedan kulturvårds- 

och konservatorsyrkena uppstod. Även om det är långt ifrån alla museer som har en anställd 

konservator, åtminstone inte då det gäller länsmuseerna, så har utvecklingen inom 

konservatorsområdet lett till att krav om bevarande ställts från staten och via ett allmänt ökat 

tryck från forskningen inom områdena.
49

  

 

Konservatorsyrkets framväxt har gjort att kunskapen om bevarande övergått från att främst 

vara praktiskt till att idag vara en egen vetenskap. Eva Lundwall konservator på RAÄ-ATm 

menar att konservatorsyrket har utvecklats från en mer eller mindre praktisk sysselsättning till 

att bli ett yrke med akademisk status. Numera, menar hon, krävs det både teoretiska och 

praktiskt kunskaper. I samband med att konservatorsutbildningarna, först i Köpenhamn och 

senare vid Göteborgs universitet blev till blev det viktigare, menar hon, att dels definiera yrket 
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och dels att belysa skillnader mot hantverksyrken inom museivärlden.
50

 Frågan är om dessa 

definitioner och gränsdragningar som Lundwall efterfrågar är rätt sätt att integrera kunskap 

hos annan museipersonal. Snarare tycks konservatorsyrkets höjda status medfört att 

museianställda upplevt att de känt sig ifrågasatta i sitt arbete med samlingarna och ansetts 

sakna kunskap om bevarande.  

 

Ågren beskriver den tiden som en epok där välutbildade konservatorer började ifrågasätta de 

museiarbetare som arbetat praktiskt med samlingarna och följt med dem från att de förvärvats 

till att de ställts ut eller förvarats. Konservatorerna anser Ågren höra hemma på museer som 

Nordiska eller Historiska museet, där det rör sig om historiskt unika och värdefulla föremål 

som inte går att ersätta. Hon beskriver konservatorsyrkets framväxt som ett maktövertagande 

från konservatorssidan, att de tog ett grepp om samlingarna och att det uppstod en slags 

misstro med de museitjänstemän som arbetade med samlingarna. ”Jag upplevde det som att 

man plötsligt började tycka att varenda liten trasa var lika värdefullt som Gustav II Adolfs 

blodiga skjorta, så jag tyckte att det var lite disproportioner på det hela, men det var kanske 

lättsinnigt.” Dock menar Ågren att hon hyst ett stort intresse för konservering och bevarande 

av föremål, men menar att med de förutsättningar som fanns på museet så fanns det inte 

utrymme för att vidta sådana försiktighetsåtgärder som konservatorerna ofta förespråkade.
51

 

Jag finner det intressant att området tycks ha skapat ett sådant motstånd som det framgår av 

Ågren då det idag, åtminstone i den antikvariska utbildningen framstår som en så given del av 

kulturvården. Det framgår att det inte är intresset för området som är bristande från Ågrens 

sida utan att det snarare framstått som så pass disproportionerligt att det inte ansågs vara 

rimligt att arbeta med på länsmuseet. Hon anför att behovet av bevarande skulle vara 

beroende av den typ av samlingsbestånd det rör sig om, och att länsmuseets samlingar inte är 

tillräckligt unika eller värdefulla för att värnas om med samma medel som Historiska eller 

Nordiska museet. Ågren har givetvis en viktig poäng i att ansvaret skiljer sig åt museerna 

emellan, men jag vill ändå mena på att det är anmärkningsvärt om bevarandet inte setts som 

museets främsta ansvar då det samtidigt beskrivs av dem själva som ett av deras 

huvuduppdrag. 
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3.2.4 Statliga insatser 

Påtryckningar om att bevarandefrågorna måste tas itu med har främst gjorts från statligt håll.  

År 1980 kom rapporten Vårda! Bevara! och bevarandefrågorna belystes då centralt i 

museisektorn för första gången. Rapporten ska enligt Monika Fjæstad ha lett till att problem 

som ingen tidigare velat kännas vid inte längre kunde förnekas. I museiutredningens 

betänkande Minne och bildning från 1994 ska problemet ha belysts på nytt. Där betonas det 

även att museerna inte har kunnat ägna tillräckligt mycket tid åt basverksamheter som vård 

och registrering, dels som följd av otillräckliga resurser och dels nedprioriteringar av 

verksamheten. År 1995 inleddes ytterligare en bevarandeinsats av Kulturdepartementet i 

samband med Sesam-gruppens rapport som innebar ett genomgripande bevarandearbete på 

museerna. Satsningen riktade sig både på registrering av samlingarna men även 

bevarandeprojekt som innebar att museerna fick stöd utifrån i form av resurser.
52

  

 

När Sesamprojektet inleddes i mitten på 1990-talet hade Ågren redan slutat som 

museitjänsteman, och har därför inte som museianställd upplevt vilka konsekvenser det fick 

för samlingarna. Dock menar hon att hon har märkt av det genom att ha suttit i styrelser för 

andra museer, däribland Nordiska museet, samt att hon minns det genom forna kollegor och 

utifrån det sett en klar skillnad från hur synen på samlingarna såg ut under den tid hon själv 

arbetade med dem. Hon menar att hon sett vad det inneburit att vården och bevarandet fått 

större betydelse på senare tid. Enligt Ågren skedde det under 1990-talet ett skifte i 

prioriteringar, som tidigare handlat om att samlingarna skulle användas i ett folkbildande 

syfte, med fokus på att samla, visa och återbörda kunskap vilket gjorde att samlingsobjekten 

ansågs göra störst nytta i utställnings- och undervisningssammanhang, vilket inte ska ha varit 

lika självklart då samlingarnas framtid och bevarandet av föremålen istället skulle 

prioriteras.
53

   

 

Ågren menar att Sesam-gruppen främst ska ha varit ett sysselsättningsprojekt från politiskt 

håll, ett sätt att skapa jobbmöjligheter inom museisektorn. Det framstår av Ågrens uttalande 

som att hon inte upplevt att behovet av konservatorer inte främst uppstått i museisektorn, 

åtminstone inte på länsmuseet, utan som att det snarare handlat om att från politiskt håll hitta 
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utrymme för arbetssysselsättning. Ågrens anförande kan betraktas som en intressant 

invändning, då en som arbetat på ett museum under så lång tid inte upplevt det som ett behov 

att ägna ökad uppmärksamhet åt bevarandet medan det så tydligt gjordes från politiskt håll.
54

 

De statliga insatserna ska enligt Wadensten ha yttrat sig på Västerbottens museum då det 

plötsligt blev tal om att magasinet skulle hållas stängt. Även andra restriktioner kom på tal om 

att de som beträdde det skulle ha plastskydd på fötterna exempelvis, det var dock inga rutiner 

som blev långvariga.
55

 Att rutinerna inte vidhölls kan möjligen också ses som ett svar på att 

de inte upplevts ha behövts på museet. Detta trots påtryckningarna utifrån.  

 

3.2.5 Bevarandeproblematik 

Insatser som föranleder en mer integrerad bevarandekunskap verkar av de statliga insatsernas 

resultat att döma mer effektivt. Istället för att begränsa kunskapen om bevarandefrågor till 

konservatorer kunde det troligen vara skäligt att fördela kunskapen på de som arbetar på 

museerna så att de som arbetar med samlingarna inte upplever kunskapen som begränsad till 

ett annat yrkesområde. Undersökningen indikerar på att det faktiskt rört sig om bristen på 

resurser för museerna snarare än att det handlat om ovilja att se till bevarandeproblemen. 

Samtidigt finns det svårigheter att få resurserna motiverade från museernas sida då 

samhällsklimatet talar för att resurserna bör läggas på användningen av samlingarna snarare 

än vården. Det enklaste sättet att motivera samlingarna och resurserna till att vårda dem blir 

då troligen att helt enkelt visa dem och göra dem tillgängliga för den intresserade 

allmänheten.  

 

Helt enkelt är det dock inte då det finns bevarandesynpunkter som talar emot sådana besök. 

Vilket kan betraktas som viktigt då museet inte bara ansvarar för sin samtid utan även för att 

samlingarna ska finnas bevarade till framtiden. Till exempel kan besöken i magasinen 

innebära att det medförs smuts in i magasinen. I Tidens tand skriver Eva Lundwall om 

preventiv konservering av textilier och tar upp de olika faktorerna för ökad risk för påskyndad 

nedbrytning. Hon tar där bland annat upp biologisk inverkan. Hon menar att smuts är den 

största källan och tillhållet för mikroorganismer, och att alla typer av mikroorganismer är 
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direkt eller potentiellt närvarande i vilken smutspartikel som helst och menar att de textilier 

som är smutsiga löper större risk att angripas av mögel.
56

  

 

På Västerbottens museum har man valt att prioritera tillgängligheten till samlingarna och de 

som varit ansvariga för textilsamlingen, Ågren och Wadensten, uttrycker båda en klar 

prioritering av just detta än att de förblir osedda. Frågan ska däremot inte framställas som en 

fråga om svart eller vitt, de båda områdena kan givetvis förenas men det kräver att ett av de 

två inte prioriteras över det andra och att det andra heller inte nedprioriteras. Framförallt när 

det gäller textilier är den förebyggande konserveringen viktig då det rör sig om känsliga 

material som ofta är svåra och kostsamma att konservera. Samtidigt är tillgängliggörandet av 

samlingarna ett viktigt sätt att väcka intresse och skapa en känsla för det gemensamma 

kulturarvet.  

 

Fjæstad menar att det bör finnas tydliga riktlinjer på varje museum för den förebyggande 

konserveringen.
57

 Frågan är om riktlinjerna är en tillräcklig lösning om andra prioriteringar 

fortfarande väger tyngre. Fjæstad framhåller att samlingsvården på många museer är 

lågprioriterad och inte lika meriterande som utställningsverksamheten och att denna attityd 

måste förändras.
58

 Min uppfattning är dock att de omprioriteringar som Fjæstad efterfrågar 

inte är helt enkla att tillämpa i praktiken. Detta då utvecklingen av museerna under 1900-talets 

senaste decennier gått allt mer åt att tillmötesgå publiken och därmed satsa på utställnings- 

och undervisningsverksamheten istället för exempelvis bevarande. Det är givetvis viktigt för 

museerna att anpassa verksamheten efter samhällsklimatet och publikens behov om en öppen 

institution som är tillgänglig och i högre grad engagerar allmänheten. Samtidigt är det viktigt 

att bevara för framtiden, vilket dock tycks vara svårt att hitta argument för om samlingarna 

inte framställs som relevanta i samtiden.  

 

3.2.6 Ett problem i tiden? 

Simon Knell menar att den mest betydande förändringen ägde rum i mitten på 1980-talet då 

museerna insåg att de själva hade makten över sitt eget öde och att de kunde dra nytta av det 

till att vara med och påverka sin egen framtid. Det ledde enligt Knell fram till de museer som 
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finns idag som är mer affärsinriktade och publikvänliga.
59

 En bieffekt av 1980-talets ändrade 

fokus ledde till att kostnaderna för att vårda samlingarna inte längre kunde döljas. Detta ska 

ha orsakat en frustration hos museianställda som visste att samlingarna inte blivit 

tillgängliggjorda och därmed var svåra att försvara och bevisa deras värde.
60

 Sedan dess har 

dock föremålen i samlingarna blivit allt mer tillgängliggjorda, något som kommer att 

beskrivas mer ingående i avsnittet Tillgänglighet. 

 

Wadensten menar att bevarandeproblemet nog kan ses som ett resultat av det rådande 

samhällsklimatet. Det ökade fokus på bevarandefrågor som ägde rum på 1980- och 1990-talet 

upplever hon idag har övergått till ett allt starkare krav på att museet ska tillgängliggöra 

föremålen.
61

 Samtidigt menar hon att det har att göra med vad det är för typ av museum och 

att bevarandet på länsmuseerna inte är lika prioriterat som på museer som andra museer. 

Wadensten jämför med Nordiska museet där de är betydligt striktare med tillgängligheten och 

endast konservatorerna har tillgång till magasinen. Skillnaderna hävdar Wadensten främst 

beror på att länsmuseer har större krav på sig att visa föremålen och tillgängliggöra dem.
62

 En 

fråga som kan ställas i sammanhanget är om det är museet självt som varit med och skapat 

förväntningarna om tillgänglighet som ett sätt att frigöra sig från kritiken om resurser till 

dolda samlingar eller bör det endast ses som en naturlig följd av samhällets krav?  

 

På Västerbottens museum, både förr och idag, verkar den rådande uppfattningen vara att 

bevarandefrågorna dels ses som en uppgift för konservatorerna, och dels att de inte bör 

prioriteras på ett länsmuseum. Det verkar som att utvecklingen av konservatorsyrket lett till 

att det uppstått en kunskapslucka på bevarandefronten inom länsmuseet. Som att attityderna 

på museet, efter att konserveringsyrket uppstått, ändrats till att de inte längre betraktar det 

som en av deras främsta uppgifter att bevara, ändå framställs det på museets hemsida som ett 

av huvuduppdragen. Wadensten framhåller det som att det dessutom kan vara ett problem i 

tiden vilket i så fall troligen gjort att det idag är särskilt problematiskt med bevarandefrågor. 

Att de anställda på museerna idag upplever så pass starka krav om att tillgängliggöra att 

bevarandet medvetet nedprioriteras och att detta försvaras med att det är samhällsklimatet 

som orsakat problemet. Monika Fjæstad skriver i artikeln Konservering - i allmänhetens 

tjänst om hur viktigt det är att få förståelse för vården av samlingarna främst genom 
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upplysning till allmänheten.
63

 Men frågan är om det räcker? Att samlingarna bevaras inför 

framtiden menar Keene är en orsak som är lätt att ifrågasätta. Publiken frågar sig då varför de 

skulle ha större nytta av dem då än idag.
64

 Enligt Keene råder det idag ett samhällsklimat där 

ekonomiska argument är styrande, vilket gör det problematiskt för samlingarna då de i sig inte 

har några synligt ekonomiska fördelar. Trots att det även finns röster som framhåller att 

samlingarna har andra värden som också är viktiga så är de inte lika övertygande i det samtida 

samhällsklimatet.
65

 Även om det är personalen på museet som avgör de prioriteringar som 

görs på museet så har samhällsklimatet en indirekt påverkan för prioriteringarna. Detta då 

museet är beroende av sin publik och därmed anpassa verksamheten därefter.  

 

 3.3 Tillgänglighet  

3.3.1 Ett ökat publikintresse 

I 1960 års Västerbotten skriver Per-Uno Ågren hur det ökande reslivet sannolikt gjort att det 

även skett ett ökat intresse för den västerbottniska särprägeln, vilket han hävdar att det bör tas 

till vara på. Ågren menar att detta intresse yttrat sig på flera olika sätt och föreningens hjälp 

påkallas i ständigt ökande omfattning. Det ökade intresset ledde då till att de framtvingats att 

bygga ut området och att särskilda anslag funnits att tillgå för detta ändamål. Ågren framhåller 

att det ökande kulturintresset och behovet av ett differentierat kulturliv har ställt krav på en 

ökad aktivitet hos den museala verksamheten.
66

  

 

Museet ska då tills vidare ha försökt tillmötesgå behovet genom att ordna utställningar av 

olika slag. Det utvecklande intresset och ökande undervisningsväsendet på Umeå Universitet 

som grundades 1965, menar Ågren ställer ökade krav på museet som åskådnings- och 

undervisningsanstalt. Ågren understyrker universitetets relation till museet och att folk i länet 

börjat läsa kulturhistoriska ämnen vilket ska ha gjort att de börjat söka sig till museet för att få 

material och råd för sina examensuppgifter.67  

 

Det ökade publikintresset ledde då till att de från museets sida tvingades hitta olika medel för 

att använda och tillgängliggöra samlingarna. Utöver filmer, föreläsningar och utställningar 
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gjordes även artiklar om enskilda föremål och deras historia. I 1968 års Västerbotten 

påbörjades en serie där enskilda föremål lyftes fram ur samlingarna.68  

 

3.3.2 Samarbeten och användningsområden 

Tillgängligheten av samlingarna under 1960- och 1970-talet begränsade sig främst till 

studerande i hemslöjdsämnen. Museet hade på 1960-talet sedan lång tid tillbaka ett samarbete 

med Centrala Yrkesskolan där Katarina Ågren fick i uppgift att undervisa. Hon undervisade 

då en årskurs i vävning som hade en terminskurs i slöjdhistoria och använde museets 

samlingar som underlag i undervisningen. Under 1960- och 1970-talet gjordes intensiva 

satsningar på slöjd och hantverk från museets sida. Ågren berättar att det i början av 1960-

talet gjordes en slöjdinventering i länet och i samband med det, utställningar i temat och det 

spelades även in filmer som visade på olika hantverkstekniker. Under den tiden Ågren var 

anställd var det främst hemslöjden som hade tillgång och använde sig utav samlingarna. De 

använde då gamla vävar för att skapa nyproduktioner. Från museets sida var syftet främst att 

främja intresset för hemslöjd och hantverk och således skapa intresse och användningsområde 

för textilierna. Det gjordes då inga visningar av samlingar för privatpersoner, utan 

samlingarna ska främst ha varit förbehållna i undervisningssyfte enligt Ågren.
69

  

 

Arbetet med samlingarna var på den tiden Ågren var anställd uppdelad i tre steg där de 

inventerade samlingarna, gjorde en utställning och sedan skrev och publicerade information 

om den. Det var inte bara ett sätt att dela med sig av samlingarna utan även ett effektivt sätt 

för de anställda att skaffa dig kunskap, menar hon. Ågren såg användningen av samlingarna 

som ett sätt att skapa ringar på vattnet. Med de utställningar, kurser, föredrag och filmer som 

gjorts av föremålen uppstod ett intresse för textilierna utanför museet. Ågren menar att det var 

ett medvetet initiativ från museets sida som krävde påtryckningar på hemslöjden som från en 

början inte ska ha varit speciellt entusiastiska till att väva efter gamla mönster, utan ska 

istället ha varit främst intresserade av att skapa sådant som då ansågs modernt. Hon framhåller 

det snarare som att de från museets sida fick övertala dem till att använda museets samlingar 

som underlag. Textilkonstnärer ska också ha använt sig av museernas bestånd som underlag 

för en nytolkning vilket hon menar också har föranlett ett ökat intresse för området.
70

 Det 

framstår av det Ågren berättar som att det krävs ett engagemang och påtryckningar från 
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museets sida för att ett intresse för samlingarna ska uppstå. Konkreta förslag på hur 

samlingarna kan användas av studenter, forskare, föreningar eller intresserad allmänhet är ett 

sätt att skapa samarbeten som i sin tur stimulerar ett intresse hos en större publik. 

 

De besök som förekommer i magasinet idag är nästan uteslutande upparbetat på Hillevi 

Wadenstens initiativ. Det gäller de besök som sker utöver de kontakter som redan upprättats. 

Museet har sedan flera år tillbaka upprättat kontakt med Designprogrammet på 

gymnasieskolan och Textilutbildningarna på universitetet som totalt rör sig om cirka fem-sex 

stycken olika utbildningar, som återkommer varje år. Samarbetet uppstod efter att museet 

erbjudit sig att ta emot dem vilket då ska ha uppskattats och därför fortsatt menar Wadensten. 

Det finns även andra utbildningar som gör mer sporadiska besök i textilmagasinet och 

detsamma gäller Museologiprogrammet på Umeå Universitet och även klasser från 

grundskolan som ibland ringer och frågar om dem får besöka magasinet. Utöver skolorna 

arrangeras även besök med privatpersoner som då själva kontaktar museet.
71

 

 

Wadensten beskriver det som att besökarna som hör av sig privat ofta blir förvånade över vad 

som finns i magasinen och att det är först när de får reda på det som de får idéer om arbeten 

med samlingarna. Hon framhåller att det nog är ett tecken på att de på museet är dåliga på att 

visa på vad de har och hur det kan användas. Trots att det idag förekommer samarbeten med 

Umeå Universitet och dessa ökat så hade det kunnat ske i större utsträckning menar hon. 

Detta då det finns ett uttalat intresse om att etablera fler samarbeten både från universitetets 

håll och från museet. Wadensten menar att det ofta faller på att båda parter har för ont om tid 

och för fullt upp med annat för att detta ska kunna realiseras.
72

  

 

3.3.3 Samhällsförändringar och anpassningar 

I 70-talets museum skriver Erik Hofrén om hur samhällsutvecklingen föranlett att museerna 

fått nya relationer med publiken. Han menar att de nya förhållandena mellan museum och 

publik uppstod redan efter andra världskriget och att de problem som uppstod då endast 

bemästrades skenbart. Det har enligt Hofrén gjort att det sedan antytts en otillräcklighet och 

misstro mot museiväsendet. Han menar att folkets ökade fritid, kommunikationernas 

utveckling, skolans nya uppgifter och massmedias växande betydelse gjort att allmänhetens 

förhållande till kulturaktiviteter ändrats radikalt. Samtidigt som det inneburit ökade 
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möjligheter för museerna att nå allmänheten innebar det även att tidigare arbetsmetoder 

framstod som otillräckliga. Hofrén menar att det i slutet av 1960-talet skett en förändring då 

folk inte längre självmant söker sig till museerna, utan att det blivit museernas ansvar att 

locka publiken.
73

 Även om museerna även tidigare haft som ambition att locka besökare så 

sker här alltså ett ökat krav på att även nå ut till publiken.  

 

På 1970-talet uppstod ett ökat intresse för hantverk. Museet var med och stimulerade intresset 

genom utställningar och artiklar som skapades i syftet att skapa ett praktiskt intresse för länets 

traditioner.
74

 Således återgick man till det ursprungliga syftet museet haft med sin 

verksamhet. I museets kvartalsberättelse från 1974 skriver Per-Uno Ågren att det framförts 

önskemål om material om västerbottniska textiltraditioner. Det ska då ha dröjt ända sedan 

1940-talets årsböcker som det senast fanns något skrivet i ämnet av experter som då gjort 

undersökningar i länet och då berättat om sina iakttagelser. Ågren framhåller att det tack vare 

de senaste årens samarbeten med Västerbottens läns hemslöjdsförening med 

slöjdinventeringar runt om i länet har numera ett stort material samlats till länsmuseet.
75 

 

På 1980-talet ledde det ökade kraven om användningen av föremålen till att museerna kände 

behov av att göra historien angelägen i samtiden. Det betonas i 1980 års Västerbotten att nya 

insikter gjorts om att museerna inte samlar på föremål utan symboler och att dessa tillkommit 

i förvärvandet av föremålen vilket därmed inte bör ses som oskyldigt.
76

 Detta var ett nytt sätt 

att se på föremålen efter att de under 1970-talet främst används som inspiration till praktiska 

hantverk. Det är troligt att 1980-talets fokus på tillvaratagande och vård av samlingarna lett 

till ett ökat försvar för samlingarna från museets sida. Det tycks finnas en vilja från museet 

sida att få folket att betrakta samlingarna som bärare på en mening och att det inte endast rör 

sig om fysiska föremål.
77

  

 

Museets ändrade beskrivning och användning av samlingarna beror troligen även på 1980-

talets nya fokus på dialogaspekten mellan museer och publik som då blev framträdande som 

en djupgående förändring i kulturbegreppet. I museets kvartalsskrift från 1980 beskrivs det 

hur museet önskar att ändra sin verksamhet, de ifrågasätter publikens passiva roll och vill 
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genom en förändrad verksamhet göra dem till aktörer så att de aktivt kan komma underfund 

med sin egen kulturidentitet. Kulturen beskrivs ha blivit öppnare och ett forum för samtal och 

diskussion istället för att vara en stängd institution, vilket ska ha varit en motreaktion till den 

kommersiella kultur som under 1970-talet getts utrymme då det prioriterades att nå ut till 

publiken.
78

  

 

Museets verksamhetsberättelser vittnar om att det under hela 1980-talet skedde ett allt mer 

utvecklade utställningsmetoder för att engagera publiken. År 1982 står det i tidskriften att 

utställningarna tar inspiration från teatern som en följd av att informationsmiljön gett allt 

hårdare konkurrens, men det betonas att utställningarna förblir konkret åskådnings- och 

upplevelsematerial.
79

 Det skrivs även en hel del om kläder och dräkter under hela årtiondet, 

främst av Katarina Ågren, som var aktiv i tidskriften även efter det att hon slutat på museet. 

Fokuset har dock övergått till att inte längre handla om tekniken och hur kläderna blivit till för 

att istället beskriva dem som symboler och som ett språk, ett sätt för oss att förmedla budskap 

och identiteter. Ågren framhåller att ”Kläderna är en del av vårt sociala teckenspråk, och 

plaggen är en del av teckenspråkets stomme.” Intresset för identitet och symboler ledde även 

till upptäckten av behovet att även dokumentera samtiden genom fotografier och teckningar 

av kläder bland annat.
80

  

 

På 1990-talet menar Knell att det skedde en ny samhällsförändring som innebar krav på 

museerna om att användas för kunskap och lärande. Föremålen i samlingarna förväntades då 

användas på sätt som de inte tidigare varit avsedda att användas och museerna var därför inte 

utrustade för sådan tillgänglighet.
81

 När samlingarna använts i undervisningen på 1960- och 

1970-talet fanns inte samma fokus på bevarande och även om magasinet innebar en förbättrad 

bevarandesituation för museerna så innebar det svårigheter då de skulle arbeta med 

samlingarna. Det fanns inga arbetsrum dit samlingarna kunde tas fram utan istället var 

besökarna tvungna att besöka magasinen, vilket inte är optimalt ur varken bevarande-, 

åskådnings- eller undervisningssynpunkt. 

 

I 1995 års Västerbotten skriver Per-Uno Ågren och Britta M Lundgren en artikel med titeln 

”Att flytta historien till en egen plats” där de framhåller hur kulturarvet bör ses som ett 
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gemensamt ansvar och så även att bevara och vårda det materiella kulturarvet.
82

 I samma 

tidskrift tas frågor upp om att bevara på plats eller om föremålen bör flyttas till ett museum. 

Möjligen visar det på en insikt från museets sida att 1960-talets princip om att människor 

själva vårdade sina föremål lett till en avlastning för museet i bevarandet av föremål. Den 

vilja som uppstod på 1980-talet om att lyfta fram föremålens olika värden består och de 

beskriver föremålen som viktiga då de inte endast symboliserar en epok, trakt eller ett 

ändamål utan menar att det även finns många enskilda historier bakom varje föremål och det 

inleds därför en serie berättelser om föremål som uppmuntrar läsarna att själva komma med 

bidrag.
83

  

 

3.3.4 Det ursprungliga syftet 

Det har sedan museets upprinnelse alltid varit ett mål från museets sida att tillgängliggöra sina 

samlingar och att således fungera som en undervisande anstalt. I artikeln Ett museum bör vara 

en levande institution av Britta M Lundberg och Åsa Stenström hänvisas det till 

riksantikvarien Sigurd Curman som i sitt tal vid invigningen den 17 juli 1943 där an talar om 

vikten och värdet i att museet fungerar som en pedagogisk verksamhet, vilket de menar att 

han skulle få helt rätt i. Detta då det under efterkrigstiden blev allt viktigare med det 

pedagogiska arbetet på museerna.
84

  

 

På 1960-talet ändrades museets sätt att arbeta med skolan som en följd av att skolan ändrades. 

Eleverna var vana vid att arbeta aktivt och grupparbeta vilket museet fick anpassa sig efter. 

Under 1970-talet sågs skolorna som en av de viktigaste målgrupperna och basutställningar 

ordnades för att möjliggöra fördjupade kunskaper, men även tillfälliga utställningar gjordes 

för att inspirera. Under 1980-talet utvecklades det pedagogiska arbetet ytterligare genom att 

använda teatrar och rollspel i undervisningssammanhang.
85

  

 

Museets ansvar gentemot framtiden tycks ha varit en insikt som trängt allt djupare under 

slutet av 1900-talet och början på 2000-talet. Samtidigt har kraven om att tillstå med kunskap 

och utrymme för engagemang konstant ökat. Ett försök till spridning av föremålens olika 

värden hos allmänheten bör nog ses som en bra början för att intresset för att bevarandet av 

föremålen samtidigt ska ses som nödvändigt.  
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Vad det gäller tillgängligheten av museisamlingarna idag uttrycker Wadensten att hon inte 

upplever sig vara styrd av riktlinjer, regler och menar att hon har relativt mycket frihet i sin 

tjänst. Hon uttrycker en medvetenhet om att det nog skulle finnas dem som skulle vara 

hårdare med tillgängligheten av magasinet ”…om man varit inriktad på att se till att det inte 

kommer in främmande partiklar exempelvis.”. Wadensten menar att hon tagit sig friheten 

utifrån att hon har det egenutrymmet att prioritera besök framför bevarande. Hon framhåller 

att hon har relativt dålig koll på om det finns några centrala regler för just bevarandeaspekten 

på museet. De etiska reglerna menar hon att hon har bättre koll på eftersom att hon är etnolog. 

Hon understyrker att hon dock inte har några bevarandekunskaper men menar att hon däremot 

har åsikter om dem.
86

 Att Wadensten har åsikter om bevarandeområdet bör troligen ses som 

ett tecken på att bevarandet aldrig helt går att frångå i kulturvårdssammanhang men att  

däremot kunskaperna om dem inte kan ses som givna på museerna som det ser ut idag. 

 

3.3.5 Olika former av tillgängliggörande 

Det mest traditionella sättet att tillgängliggöra samlingarna är att visa genom utställningar. 

Idag har dock samlingarna vuxit sig så stora att det är allt svårare att ge dem utrymme. Desto 

större mängd föremål, desto större mängd objekt som blir osedda. En genomgripande insats 

för att lösa tillgänglighetsproblematiken både internationellt och i Sverige är att digitalisera 

samlingarna. Museerna arbetar även fram egna lösningar där de till exempel kan visa och 

beskriva samlingarna i häften, vilket innebär att föremålen visas utan att magasinet behöver 

besökas. Frågan är om dessa alternativa metoder kan ersätta upplevelsen av de fysiska 

föremålen.  

 

Under 1990-talet började Västerbottens museum, precis som många andra museer att 

digitalisera sina samlingar, det vill säga att föra in kataloguppgifterna i en databas. I 

Norrländsk tidskrift finns en artikel av Anna Morén med titeln Stor framgång med 

egenutvecklad museidatabas där det står det om hur databasen SOFIE (Samlingar Och 

Fornlämningar I Ett) utvecklats. År 1992 togs SOFIE fram som ett enkelt föremålsregister. I 

artikeln skriver Morèn hur det innan dess enligt Susanne Sundström, arkeolog på 

Västerbottens museum, ska ha varit omständigt att arbeta med samlingarna då de var tvungna 

att ta fram accessionskatalogerna och bläddra i dem. Det gjorde, enligt Sundström, det svårt 
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att få överblick över beståndet och det var svårt att svara på frågor från allmänheten. Sedan 

1996 blev det möjligt att nå SOFIE via webben, vilket innebär att inte bara museianställda 

utan även allmänheten har tillgång till den.
87

 Min uppfattning är att digitaliseringarna har 

många fördelar vad det gäller både tillgänglighet och som hjälpmedel i personalens arbete 

med samlingarna men bör nog inte ses som ett substitut för reella upplevelser av samlingarna. 

Till exempel gör digitaliseringar och inte heller broschyrer det möjligt att studera föremålen 

närmare. Ska de användas i undervisningssammanhang kan troligen utställningar eller besök 

en mer givande lösning då det möjliggör en dialog mellan personal och elever. 

På museet har sedan några år tillbaka tryckts häften där föremålet beskrivs närmare i 

artikelform. Även denna lösning bör nog främst ses som ett komplement i 

tillgänglighetsfrågan och inte som en fullgod lösning. Informationen om föremålen gör sig 

troligtvis bäst i skrift då det lär vara svårt för en museianställd att på plats beskriva alla 

föremål. Däremot är det troligen svårkonkurrerat med det intresse föremålen väcker när de får 

upplevas i verkligheten. Karl-Johan Cottman skriver i en artikel i Samdok-forum som heter 

Nya perspektiv på samlingarna där han framhåller hur kunskap kan produceras genom 

deltagande av museernas samlingar. Han menar att de diskussioner som uppstår i magasinen 

grundas på nyfikenhet om vart alla föremål kommer ifrån och vad de använts till borde 

utnyttjas bättre. Cottman menar att museerna borde öppna upp för mer kunskap och att detta 

kräver en ökad tillgänglighet av samlingarna. Detta menar han, utöver det som visas upp 

genom utställningar.”Fler måste få drabbas av den nyfikenhet som är oundviklig i det första 

mötet med ett museimagasin”.
88

 Lokaler som gör det möjligt att ta emot besökare och även 

gör det möjligt för dem att arbeta med föremålen menar han är en lösning på problemet då det 

gör det möjligt att analysera och diskutera dem.
89

  

Det är ett problem menar Cottman att museerna upplevs som stängda. Utställningar och 

visningar på webben menar han inte är tillräckligt då samlingarna förtjänar att visas i sin 

helhet. Besöken i magasinen är enligt honom ett viktigt sätt att bryta barriären mellan museer 
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och universitetsvärlden. För att de ska fortsätta vara relevanta krävs det att de hela tiden för 

återupptäckas på nytt menar han.
90

  

Sedan sommaren 2011 har det på Västerbottens museum planerats en fast studieutställning av 

textilsamlingarna. Det har tidigare inte funnits lokalutrymme för en sådan utställning utan det 

är först i samband med att Bildmuseet, som tidigare hyrde utrymmet, lämnat lokalerna som 

det blivit möjligt. Detta beskrivs Wadensten som en lösning på problemet med 

tillgängligheten av samlingarna.
91

 Wadensten berättar att det även är jämförelsevis svårt att 

söka stöd för utställningar av textilier i om man jämför med andra materialgrupper. Vad 

anledningen till det är vet hon inte men hon gör ett antagande om att det är för att det så länge 

varit en kvinnosyssla att skapa textilier. Detta ska vara ytterligare en anledning till att det först 

är nu som studieutställningen av textilier kan ta plats på museet. De har tidigare helt enkelt 

inte fått några resursstöd, eller ens funnit stöd att söka just för textilierna. Endast ett fåtal 

fonder finns för det ändamålet och av erfarenhet har det enligt Wadensten varit svårt att få 

hjälp av dem få som finns.
92

  

 

Avsikten med utställningen är enligt Wadensten att få med så mycket föremål från de textila 

samlingarna som möjligt. Det ska inte vara en ordinär utställning på det viset att de endast 

ställer ut ett fåtal föremål utan mängden skulle istället vara i fokus och därmed likna ett 

magasin menar hon. Utställningen ska dock enligt henne vara presentablare och mer 

genomtänkt genom att kategoriseras på olika sätt. Till skillnad från magasinet kommer den att 

vara mer kontrollerad ur bevarandesynpunkt, de jobbar för att få delar av samlingarna 

klimatstyrda och skyddas av glas, så att de går att studera närmare utan att de riskerar att ta 

skada.
93

 Utställningen, betraktas enligt Wadensten som en lösning på både för bevarandet och 

tillgängligheten av samlingarna. Tanken är att det fortfarande ska gå att se specifika föremål 

ur samlingarna men att de främst kommer att hänvisa folk till utställningen. Hon menar att det 

idag är deras lösning på problematiken om magasinets tillgänglighet men att så länge de har 

den frihet de har i dag i varje tjänst så kommer det finnas möjlighet att få tillgång till 

samlingarna även i magasinet.
94
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 Det är svårt att diskutera vilket resultat utställningen kommer att ge då den ännu inte 

utformats. Det som däremot går att ifrågasätta är huruvida utställningen som idé skiljer sig 

från magasinen. När föremålen placeras i en utställning handlar det plötsligt om 

klassificeringar och styrda uppdelningar från museets sida. En tjusning med att få se 

samlingarna oklassificerade kan vara ett sätt att nå ut till en bredare grupp människor då det 

inte signalerar att det finns budskap att tillgå, som alltså kräver förförståelse.  

 

Frågan är hur mycket museet ska anpassa sig efter sin publik. Enligt Keene har museerna den 

senaste tiden ändrat sin fokus från samlingarna till sina publiker. Hon menar att publikens 

ökande inflytande över samlingarnas användning är en följd av att museipersonalen tidigare 

inte kunnat motivera vad de samlingar som inte visas ska användas till. Att låta publiken vara 

med och påverka användningen menar att det dock inte löser problemet med att ge 

samlingarna ett syfte. Keene menar att det blir ett glapp mellan publik och museum då 

utomstående ofta inte är medvetna om att det finns föremål utöver de som visas i samlingarna 

och att de som arbetar med samlingarna anpassar tillgängligheten och deras arbete efter 

publikens intresse.
95

 Om det är upp till publiken huruvida samlingarna visas eller inte krävs 

det från museernas sida att publiken känner till vad som finns i samlingarna. 

Digitaliseringarna skulle kunna ses som en lösning, men det kräver ofta att objekten söks, och 

det är därmed återigen beroende på publikens tidigare kunskap för att de ska kunna 

tillgängliggöras. Samtidigt, menar Keene, att antalet personer som arbetar med frågorna 

minskar då museerna är rädda att om för mycket resurser tillägnas samlingarna, kommer 

frågor kring avyttringar att väckas.
96

   

 

4. Diskussion och slutsats 

För att nu analysera undersökningen vill jag nu återknyta till det syfte och de frågor som legat 

till grund för uppsatsen och redovisa resultaten av undersökningen. Den första 

frågeställningen löd: Hur förhåller sig museitjänstemännen som arbetar med samlingarna 

idag till sin historia och på vilka sätt har samlingsarbetet förändrats jämfört med hur det såg 

ut förr?  
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Undersökningen av museets verksamhet både genom intervjuer och granskning av års- och 

kvartalsberättelser visar på att förhållandet till historien ser annorlunda ut på olika områden. 

Utställningsverksamheten och metoderna för att tillgängligöra har hela tiden anpassats för att 

tillmötesgå samhällets förändringar och de nya krav det inneburit för att skapa intresse hos 

publiken. Dess skilda spår går även att se i tendenser hos personalen vars utsagor indikerar en 

öppenhet för att ständigt utveckla tillgängligheten medan intresset för att utveckla eller 

förändra arbetet med bevarandet och insamlandet inte framstår som lika starkt. En av 

intentionerna med arbetet var att placera dagens samlingsarbete i ett historiskt sammanhang 

för att visa på vad som föranlett att arbetet ser ut som det gör idag. Detta för att identifiera vad 

som föranlett de brister som råder i samlingsarbetet och att diskutera vilka nödvändiga 

förändringar och omprioriteringar som behöver göras för att de samtida och långsiktiga målen 

ska kunna uppnås. Jag anser mig kunna uttyda att det skett en kontinuitet i det samlingsarbete 

som skett bakom stängda dörrar, det vill säga vården och insamlandet. Trots att det skett en 

förändring i hur samlingarna bevaras så tycks det av intervjun med Wadensten att döma som 

att inställningen till bevarandet är densamma som under 1960-1980-talet. Både Ågren och 

Wadensten framhåller det som att museets medel inte är tillräckliga för att prioritera preventiv 

konservering av textilierna och att deras främsta ansvar är att tillgängliggöra samlingarna 

vilket jag tolkar som en av anledningarna till att bevarandet nedprioriteras. 

 

Intervjupersonernas utsagor vittnar om att det inte beror på ovilja att vårda samlingarna utan 

snarare som att kraven om att tillgängliggöra i kombination med knappa medel för bevaring 

inte möjliggör en prioritering av bevarande av textilierna. Trots att det av Wadensten uttrycks 

ha skett ett mer okritiskt insamlande förr så tolkar jag det som att insamlandet även idag sker 

under relativt okritiska kriterier och att de flesta gåvor accepteras, eller åtminstone att det inte 

rör sig om en särskilt kritisk insamlingsattityd. Problemen gäller inte bara museet. De artiklar 

som publicerats i Samdok-forum visar på att det är ett gemensamt problem.  En anledning 

skulle kunna förklaras med det samhällsklimat den internationella museiforskningen 

framhållit. Nämligen att museerna de senaste decennierna blivit allt mer beroende av sin 

publikverksamhet och därmed anpassat sig alltmer efter dess behov.
97

 Det bör dock finnas 

förståelse för att dessa förändringar av insamlandet kräver tid och resurser för att uppnå ett 

varaktigt och givande resultat. 
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Uppfattningen om huruvida samlingarna bör gallras eller ej skiljer sig hos den personal som 

arbetar med samlingarna vilket jag anser bör ses som ett gott argument för ett behov av en 

förvärvsgrupp och att det bör gynna ett mer medvetet samlande. Troligen skulle det i en sådan 

grupp kunna frambringas intressanta diskussioner där accessioneringar ifrågasätts mer öppet 

och motiveringar av förvärven bör då bli en naturlig del i processen. Om ett sådant arbete 

skulle införlivas som rutin i museets insamlingsarbete skulle det enligt min mening vara på 

sin plats att även gå igenom de samlingar som museet redan innehar. Risken är annars att 

senare förvärv behandlas mer kritiskt medan värdena hos tidigare förvärv som insamlats mer 

passivt tas för givet. En inventering där föremålen värderas enligt angivna kriterier skulle 

även kunna ses som ett sätt för museet att arbeta fram en värderingsgrund att utgå ifrån vid 

framtida insamlingar. En sådan genomgång skulle troligtvis vara relevant med tanke på att 

samlingarna enligt års- och kvartalsberättelserna tidigare förvarats under sämre 

förutsättningar, främst vad gäller lokaler men möjligen även hantering, vilket kan ha föranlett 

sämre kondition än de haft då de förvärvades.  

 

Wadenstens utsaga vittnar om att de på museet diskuterat att samlingsarbetet i framtiden 

möjligen kommer att införa förvärvsstopp eller gallringar av befintliga samlingar. Min 

uppfattning är att ett mer kritisk insamlande där hänsyn tas till vad som redan finns skulle 

vara en bättre lösning då det inte kan garanteras att de befintliga samlingarna är mer värdiga 

plats i magasinet än nyförvärv. Det är i insamlandet av föremål som museet har mest makt 

vilket skulle kunna utnyttjas i högre grad. Detta då jag uppfattar det som viktigt att samlandet 

sker aktivt för att undvika att besluten om föremålens relevans skjuts på framtiden. Detta då 

beslut om avyttringar inte kan göras lika effektivt när de väl ingår i museets ägor. Det är när 

föremålen förvärvats som de blir till vårt gemensamma kulturarv vilket inte endast gör att det 

är i museets makt att ta ställning till deras plats i samlingarna. Att göra avyttringar i den 

befintliga samlingen bör enligt min mening ses som skäligt i fall där föremål anses ha tappat 

sina värden, eller samlats på oklara grunder eller av misstag. Avyttringar av föremål kan idag 

ses som en svår uppgift att genomföra efter det att föremålet förvärvats. Detta då det enligt 

ICOM:s etiska regler för museer krävs särskilda befogenheter för att göra sådana gallringar, 

vilket innebär restriktioner för vad som får avyttras och hur museet ska gå till väga vid de 

eventuella avyttrandena.
98

 Trots att föremålens värden bör ses som skyddade för framtiden 

genom att ha förvärvats till museet och inte ständigt omvärderas så vill jag mena att de bör ses 
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över för att inte försämra förutsättningarna för framtida förvärv. Om inte annat bör man låta 

dessa värderingar fungera som motiv för deras relevans i museets ägor. Att ständigt 

omvärdera samlingarna bör ses som en viktig del i museiarbetet precis som inventeringarna 

istället för att låta tillgängligheten vara en ensam lösning på problemet.  

 

Problemen med att tillgängliggöra som ett sätt att motivera innehavet av samlingarna visar sig 

i samlingsarbetet som det ser ut idag där man inte lyckats motivera de samlingar som inte 

visats. Om försvaret av föremålen är beroende av tillgänglighet innebär det också att de som 

inte visas förblir oförsvarade. Samtliga föremål bör förses med dokumentering och forskning i 

enlighet med de anställdas ambitioner. I ett sådant arbete krävs troligen hjälp utifrån, av 

studenter och forskare, vilket också skulle kunna bidra till ett ökat engagemang för 

samlingarna utifrån. Det skulle kunna främja att det skapas ringar på vattnet i samma anda 

som på 1970-talet. Även samarbeten bör utvecklas som rutiner, i likhet med hur det såg ut på 

1970-talet för att i längden ske mer självverkande. Museet behöver då ta sig tid idag till att 

dels hitta idéer för vilka uppgifter som skulle kunna tilldelas och dels etablera fler samarbeten 

med flera olika utbildningar, även detta skulle kunna ske i samråd med studenter och 

intresserad allmänhet. Det svåra med det i dagens samhälle är att dessa långsiktiga effekter är 

svåra att mäta i vad de ger för resultat och kan därmed vara svåra att försvara i ekonomiska 

sammanhang. 

 

Undersökningen vittnar om att det förr kunde samlas mer okritiskt. Jag tolkar det som att det 

delvis berodde på att objekten då kom att användas i större utsträckning, både som material i 

undervisning och utställningar. Förutsättningarna för att använda samlingarna i samma 

utsträckning har dock förändrats i takt med att insamlandet ökat. Det går därmed inte att 

arbeta enligt historien utan nya arbetssätt med samlingarna krävs för att förändringarna ska bli 

genomgripande och inte begränsa sig till utställningsverksamheten. Resursstöden utifrån 

skulle behöva rikta sig till det arbete som även gynnar framtiden och inte bara de som synligt 

gynnar verksamheten idag.  

 

Tanken på gallringar eller förvärvsstopp tycks idag främst engagera det museala fältet men 

frågan är hur mycket det berör allmänheten. Behovet av att samla, som Arcadius tar upp, har 

alltid varit ett viktigt projekt för de som arbetat på museerna och att samlandet således kan ses 
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som en viktig del i museets kulturhistoria.
99

 Det skulle kunna innebära att de museianställda 

känner en starkare kulturhistorisk anknytning inte bara till samlingarna utan även till 

samlandet i sig. Jag ser det som en trolig anledning till att det på museet framstår som en 

skrämmande tanke att upphöra samlingsarbetet som det ser ut idag. Detta kan jämföras med 

bevarandet som inte vilar på en lika mångårig tradition, framförallt inte inom länsmuseerna. 

Med min antikvariska utbildningsbakgrund finner jag det något överraskande att det på 

museet inte ses som viktigare med bevarandet av samlingarna 

  

Att många av de attityder som råder på museet skulle härstamma från äldre generationer bör 

troligen inte ses som märkligt. Detta då det kan ses som ett viktigt sätt vid upplärningen på ett 

museum att de anställda lär av varandras erfarenheter och då inte minst från de som varit där 

längst. Det gör det naturligt att även synsätt och arbetsmetoder går i arv från generation till 

generation. Detta gäller främst bevarandefrågorna vilket jag uppfattar som något negligerat på 

museet sedan 1960-talet. En inställning som då möjligen var rimlig med tanke på att de inte 

förutspåddes behöva göra gallringar i samlingarna i framtiden. Men frågorna om avyttringar 

gör frågorna bevarande högst aktuellt att arbeta med. Om inte samlingarna vårdas riskerar 

visningsvärdet att minska och de att de inte ses som befogade att bevara i framtiden. Detta kan 

ses som en ond spiral då föremålen i allt större utsträckning förväntas kunna visas för att 

motiveras. 

 

Den andra frågeställningen som formulerades i uppsatsens inledning var: På vilket sätt har 

yttre faktorer såsom samhällsförändringar, politik och ekonomi påverkat dagens 

samlingsarbete?  

 

Det har redan redovisats hur synen gentemot samlingarna till viss del vidhållits genom 

historien men även förändrats. Avsikten är nu främst se till hur de yttre faktorerna påverkat 

samlingsarbetet. Detta för att uppnå syftet att koppla de samlingsansvarigas attityder till 

samlingarna från 1960-idag för att sedan resonera kring hur yttre påverkningar påverkat 

arbetet och användningen av samlingarna. De mest avgörande politiska insatser som har gjorts 

på museet av allt att döma tycks ha varit de som rört bevarandefrågorna. Även om insatser 

som gjordes för bevarandet på 1980- och 1990-talet från politiskt håll kunde ses som något 

överdrivna av personalen som arbetade med samlingarna sedan tidigare, så tycks fokuset ha 
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lett till att grundläggande åtgärder vidtagits på de flesta museer såsom lämpliga lokaler och att 

föremålen är i ett utrymme där föremålen är åtkomliga. Detta även om de inte är utformade 

för undervisning eller besök i första hand. Min uppfattning är att detta dels var en nödvändig 

insats, vilket även personalen verkar ha ansett. Grundläggande förutsättningar för ett 

ändamålsenligt bevarande underlättar inte minst i en miljö där bevarandeaspekten inte kan 

prioriteras högst. Samtidigt kan insatsen ses som en lösning som måhända har lett till den 

oenighet i prioriteringar som idag tycks råda på museet. Lokalerna innebar en prioritering för 

samlingarnas säkerhet men skapade inte utrymme för arbete med samlingarna vilket kan ses 

som stridande mot museipersonalens prioriteringar av tillgänglighet av föremålen i magasinet.  

 

Som samlingsarbetet ser ut på museet idag verkar det som att nedprioriteringarna av 

bevarandefrågorna gjort att det uppstått en kunskapslucka på det området. Istället skulle 

kunskapen om bevarande kunna integreras måttligt genom att alla under en period fick utöva 

praktisk vård av samlingarna, såsom på 1980-talet. Det finns enligt min uppfattning en 

antydan till oenighet i hela museets utformning och planering. Om besök bör prioriteras på 

länsmuseer varför har då inte lokaler byggts som är ändamålsenliga för detta syfte och varför 

finns ingen information om att samlingarna går att tillgå eller beskrivet som en del av 

personalens uppdrag? Resurser till bevarandet tycks ses som allt mer omotiverat allteftersom 

samlingarna växer. De statliga bidragen för vården av samlingarna kommer att bli allt mindre 

i framtiden vilket gör att rutiner med förebyggande konservering blir desto viktigare idag. För 

att återknyta till resonemanget till den tidigare frågeställningen så riskerar nedbrytning att 

påverka föremålens värden negativt och det kan då inte ses som en självklarhet att de bevaras, 

utan riskerar då att i värsta fall behöva avyttras.   

  

En grundläggande skillnad sedan 1960-talet är att museets resurser ökat. Med det förknippas i 

första hand de ökade förutsättningar som ekonomiskt stöd ofta leder till. Det ska dock inte 

glömmas i det sammanhanget att med ökade resurser kommer ökat ansvar och kraven på 

museerna har klart ökat i takt med att anslagen blivit större. Det behöver därmed inte innebära 

att samlingsarbetet har bättre förutsättningar idag än vad de hade förr. Resurserna och det 

ansvar som medföljer skulle även kunna ses som en begränsning för de som arbetar på 

museet. Detta innebär ökade krav om att även skapa omsättning vilket troligen bidragit till att 

museet valt att prioritera de delar av sin verksamhet som riktar sig till publiken.  
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Brist på tid och resurser är ett vanligt återkommande problem för museer, inte minst 

länsmuseerna, vilket gäller även detta fall. Allt större ansvar vilar då på de anställda vilket 

kräver att de har rätt förutsättningar för att utveckla verksamheten i rätt riktning för framtiden. 

Då ansvaret till stor del vilar på de anställda innebär det att relationer till rutiner och 

traditioner kan vara emotionellt påverkade och svåra att ändra. Vanor och synsätt är inte lika 

lätta att ändra på i jämförelse med utställningsmetoder. Med det är det inte sagt att det är 

något negativt, men risken är att det bidrar till det glapp som Keene framhåller mellan museer 

och publik.
100

 En ökad tillgänglighet till samlingarna kan ses som ett viktigt sätt att motverka 

att museipersonalen arbetar utifrån en annan förförståelse för kulturarvet än sin publik vilket 

riskerar bli fallet om det inte får upplevas.  

 

Samhällsförändringarna har som nämnts tidigare under årens lopp lett till en allt mer 

publikvänlig museiorganisation. Synen på bevarande kom också att påverkas genom historien 

men inte med samma genomslagskraft, och då inte som ett krav från samhället utan snarare 

från politiskt håll. Digitaliseringarna av samlingarna har lett till att de blivit mer tillgängliga 

utan att bevarandeaspekten blivit lidande, dock tycks inte digitaliseringen ha lett till att 

intresset för de fysiska föremålen minskat och kravet om öppen institution tycks därmed ha 

fortsatt gälla.
101

  

 

Den tredje och sista frågeställning som ämnades undersökas i denna uppsats var: Hur ser de 

som arbetar med samlingarna på de olika målen: samla, vårda, visa och hur yttrar det sig i 

det praktiska arbetet? 

 

Resultatet visade att förhållandet mellan de tre uppgifterna är beroende a varandra och det 

faktum att de är osynkroniserade innebär svårigheter för att skapa förståelse utifrån för vård 

och insamlande. Det blir svårare att motivera resurser till de områden som det inte finns 

tillgång till och att skapa förståelse för områdena hos allmänheten.  

Ett av syftena med uppsatsen var att ta reda på hur arbetet med samlingarna ser ut och vad 

innebär det för samlingarna idag och i framtiden. Detta har det redan till viss del diskuterats i 

samband med tidigare frågeställningar och fokus kommer därför här att riktas på 

förhållandena emellan tillgänglighet, bevarande och insamlande. Tillgänglighet och 

                                                             
100

 Keene, Suzanne, Fragments of the world: uses of museum collections, 1. ed., Elsevier Butterworth-

Heinemann, Oxford, 2005, s 1. 
101

 Knell, Simon J. (red.), Museums and the future of collecting, 2. ed., Ashgate, Aldershot, 2004, s 4. 



43 
 

bevarande är beroende av varandra då visandet av föremål förutsätter att föremålen är i 

relativt gott skick. Bevarandet förutsätter att föremålen är tillgängliga för att museet ska 

kunna motivera för samtiden varför de ska tillägnas resurser och vårdas inför framtiden. Det 

faktum att de är så beroende av varandra gör det viktigt att inte ett av de två nedprioriteras 

eftersom att detta då riskerar att skapa problem på det andra området.  

 

Det ska inte glömmas att tillgängligheten av samlingarna kan göras på andra vis än att de 

upplevs i verkligheten och i magasin. Studieutställningen och digitaliseringarna av 

samlingarna kan dock inte ses som en fullständig lösning på problemet. Så länge det finns 

samlingar som inte visas kommer problemet troligen att kvarstå även om det så blir mindre. 

För att återknyta till Cottman som hävdar att det är museerna i sin helhet och i sin oförädlade 

form som väcker intresse och engagemang hos allmänhet och kanske främst hos studenter. 

Möjligen är det för att kraven om öppen institution ökat sedan 1980-talet. Vår vilja att med 

museets föremål hitta vår kulturidentitet kan ses som ett skäl att visa samlingar när de inte 

ingår i ett utställningssammanhang utan i ett magasin där det är upp till oss själva att tilldela 

föremålen en mening. I ett kontrollerat samhälle med informationsflöden och ständigt 

bakomliggande budskap kan det ses som en frihet att vara i ett sammanhang där föremålen 

bara är och inte är inordnade på ett sätt som förväntas förmedla något. Samlingarna kan och 

bör dock aldrig ses som neutrala så länge de är i museets ägor, detta då de genom att förvärvas 

automatiskt tilldelas en mening. Föremålen får vid insamlandet en symbolisk betydelse och 

blir en del av samhällets gemensamma minne. Däremot kan museet genom att visa föremålen 

oklassificerat låta samlingarna vara relativt oberoende av den kommersiella verksamhet som 

idag tycks vara styrande för museerna. Dock bör detta endast betraktas som ett komplement 

till de ordinära utställningarna och det bör därmed inte underskattas vilken betydelse 

berättandet i en utställning har för att väcka intresse för museiföremålen. Att öppna upp 

dörrarna för publiken ”bakom kulisserna” kan dock vara ett sätt att minska glappet mellan 

museet och sin publik. Det torde även leda till att glappet mellan utställningsverksamheten 

(tillgängligheten) och det arbete som sker bakom stängda dörrar (bevarande och insamlande) 

minskar. Min uppfattning är att den främsta anledningen till att arbetet med tillgängligheten 

till samlingarna inte utvecklats synkroniserat med bevarandet och insamlandet är att 

strålkastarna främst riktas åt ett av de tre ansvarsområden som museet ansvarar för. Om dessa 

områden skulle belysas genom ökad delaktighet utifrån skulle detta problem sannolikt kunna 

lindras. Det skulle kunna vara ett sätt att även på lång sikt tillmötesgå förväntningarna om att 

resurserna fördelas på de områden som är synliga för publiken. Detta då det framgår av den 
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samtida museiforskningen både internationellt och nationellt, att det inte går att komma ifrån 

det faktum att så länge kulturarvet inte kommer till användning på ett synbart sätt är det svårt 

att försvara. Med detta menar jag att det inte går att stoppa samhällsförändringarna eller göra 

sig oberoende av ekonomi eller politik, men det går att anpassa verksamheten efter dessa 

faktorer utan att riskera att kulturarvets framtid sätts på spel. 

Utställningar, databaser och häften innebär att föremålen klassificeras i förväg och att det inte 

lämnas samma utrymme för tolkningar och upplevelser som när de visas i sin helhet. Fördelen 

med metoderna är att de gör det möjligt för museerna att effektivisera tillgängliggörandet utan 

att bevarandet hamnar i kläm och att de kan bistå med information om objekten, vilket inte är 

möjligt i samma utsträckning vid besök i magasinet. Det är då upp till den museitjänsteman 

som visar samlingarna att berätta om samlingarna, vilket gör informationen begränsad efter 

dennes tid och kunskap. Samtidigt ger en sådan direkt kontakt med personalen möjlighet till 

dialog, då besökare har chansen att ställa egna frågor och få svar på sådant som intresserar 

dem. Troligen inbjuder det till större engagemang än om de sitter med en broschyr eller 

framför en dator. Dock kan digitaliseringar och broschyrer ses som ett sätt att öka 

medvetandet om vad som finns i magasinen, vilket kan väcka intresse för samlingarna hos 

forskare, studenter och övrig publik. Den största faran torde vara att ingen känner till 

samlingarna och att de resurser som museet lägger på dem förblir helt omotiverade för 

utomstående. 

I museiforskningen finns en strävan efter att samlingarnas mångsidiga värden ska uppskattas 

genom att de i större utsträckning används som kunskapsbas. Samhället vill se att resurserna 

används på ett sätt som syns vilket innebär att vården av samlingarna inte prioriteras. Dock 

innebär museets brist på tid och resurser det troligen tvunget att ofta lämna åtgärder för 

långsiktiga lösningar åt ödet. Detta trots att det tydligt krävs ändrad struktur idag för att det 

ska uppnås resultat både på lång och kort sikt. Trots intresse för samarbete med universitet 

från museets sida och enligt Wadensten, även från universitetets sida så genomförs inga 

sådana främst på grund av tidsbrist från båda håll. Min uppfattning är att det finns många 

faror med att samlingarna inte är tillgängliga för publiken då det hindrar att frågor om dem 

väcks utifrån, något som museet är i behov av eftersom att de inte själva mäktar med, eller 

ansvarar för att forska om och således lyfta fram samlingarna regelbundet.  
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Årsberättelserna är ett sätt för museet att visa på och summera vad som hänt under det gånga 

året, ett sätt att offentliggöra verksamheten och skapa delaktighet hos allmänheten. Ändå är 

det först på 1980-talet som det står något om bevarande och allmänheten uppmanas hjälpa till 

att ta hand om kulturarvet. Efter det blir det återigen tyst på den fronten. Med ett 

masskonsumerande samhälle har människors hantering av föremål blivit allt mindre 

omhändertagande, vilket kräver att museet efter bästa förmåga upplyser allmänheten om 

föremålens immateriella värden, så att de inte enbart betraktas som objekt. Det räcker inte att 

som Fjæstad säger, förklara för allmänheten hur viktigt det är att bevara. Människor måste 

själva få uppleva kulturarvet för att de ska vilja bevara det, vilket gör tillgängligheten till en 

förutsättning. Gränsen mellan magasin och utställningar bör kanske av den anledningen 

suddas ut för att inte riskera att det uppstår nedprioriteringar av de samlingar som är i 

magasinet.  

 

Insamlingsarbetet är avgörande för både vården och tillgängligheten av föremålen. Är det en 

alltför stor mängd föremål gör det sig naturligt att det är svårare att tillgängliggöra 

samlingarna och även vården av dem. Att en allt större mängd föremål inte är tillgängliga gör 

att tillsynen av dem och samtidens förhållande till dem minskar. Det är i samlingsarbetet som 

förutsättningarna för det övriga arbetet skapas och det är därmed värt att se över. Detta ska 

dock inte framställas som en vedertagen uppfattning inom museiområdet. Att fokus bör ligga 

på den utställande verksamheten är en uppfattning som idag tycks vara mer accepterad 

generellt sett. Detta kan dels förklaras med att många museer inte innehar samlingar utan 

endast lånar in sitt utställningsmaterial och även dem som har samlingar men som inte ägnar 

sig åt förvärv. Konkurrensen mellan museerna, inte endast sinsemellan utan även med andra 

kulturinstitutioner och verksamheter verkar ha lett till att museet under senare decennier blivit 

allt mer kommersiellt i sitt verksamhetsutövande. Utställningar och andra former av 

tillgängliggörande är då naturligt den del som ägnas mest resurser och uppmärksamhet. En 

anpassning i denna riktning från länsmuseets sida riskerar dock enligt min uppfattning att leda 

till en allt större klyfta inom museet och även mellan museet och sin publik. Kulturarvet 

kommer måsta försvaras och tas om hand så länge som det är en av museets uppgifter att 

samla. 

 

Min uppfattning är att museet sitter på en kulturskatt som allt för få har tillgång till att se. 

Personalen har viljan att visa den men för lite görs för att informera om vilka möjligheter som 

finns. Det hade troligtvis underlättat för alla om museet och de anställda haft samma mål. De 
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olika samhällsförändringarna innebär snarare supplement till den tid som varit än brott, vilket 

gör museerna allt mer komplexa. Detta gör det desto viktigare att våga göra prioriteringar 

istället för att låta det vara enskilda medarbetares ansvar att prioritera.  

 

5. Slutord  

För att kulturarvets inte ska tappa sin betydelse krävs det att varken bevarandet eller 

insamlandet går till överdrift. Ett sätt att kontrollera samlingsbeståndet är att lägga ökad vikt 

vid insamlandet och se till att gallringen sker redan där för att inte riskera att museet samlar 

mer än de mäktar att ta hand om. För att undvika detta är det troligen viktigt att inte låta 

samlandet som projekt bli det huvudsakliga och att heller inte att mängden föremål innebär ett 

hinder för vården av och tillgängligheten till samlingarna. Det är viktigt att komma ihåg 

varför vi samlar och vad det är som samlas, detta genom diskussioner och tonvikt på de 

immateriella historierna som kompletterar de materiella tingen. Detta för att inte riskera att 

inför framtiden bygga upp en än mer materiell syn av tingen. Det kommer aldrig att vara 

försvarbart att endast bevara en mängd föremål, det är då nedvärderande beskrivningar som 

”vårdberg” uppstår.  

 

6. Sammanfattning 

Med denna uppsats är viljan att visa på hur samlingsarbetet ser ut på ett museum och vilken 

problematik det finns i arbetet med samlingarna idag. Detta då det både handlar om att möta 

samtidens krav och värna om kulturarvet inför framtiden. Genom intervjuer och 

undersökningar i museets verksamhetsberättelser och diarier har arbetet med Västerbottens 

museums textilsamling undersökts ur ett samtida och historiskt perspektiv. Studien av museet 

har även anknutits till internationell såväl som nationell museivetenskaplig forskning för att 

ge en bild av hur yttre faktorer påverkat länsmuseets verksamhet.  

 

Undersökningen har visat att det arbete som sker bakom kulisserna är komplext och innebär 

många svårigheter för de som arbetar, men att det finns möjligheter för att lyckas uppnå ett 

arbete där uppgifterna blir mer kompatibla. Min uppfattning är att insamlandet och bevarandet 

behöver bedrivas mer medvetet än det gör idag. Genom att öppna dörrarna till magasinet och 

välkomna utomstående röster i diskussioner om samlande kommer troligen större 

engagemang väckas även för bevarande.  
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En viktig aspekt med tillgängligheten i magasinen är den mer okommersiella verksamhet som 

denna mer generella öppenhet skulle innebära, vilket skulle kunna ses som ett viktigt 

komplement till den ständigt omdanande utställningsverksamheten. För att komma till skott 

krävs det dock att dessa möjligheter tas fram och föreslås av museet och att fler samarbeten 

etableras så att samlingsarbetet bakom kulisserna blir ett gemensamt ansvar precis som 

kulturarvet. Samarbeten vid inventeringar och förvärv skulle troligen hjälpa att öka 

kunskaperna och engagemanget även för bevarande och insamlande.    

 

Med arbetet har viljan varit att ge en inblick i samlingarnas potential och förhoppningsvis 

väcka intresse för vidare forskning inom framförallt det textila området, som ännu är relativt 

outforskat i förhållande till andra föremålsgrupper. 
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