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Uppsatsen jämför registrerade föremål med vad som framhävts i Gotlands Museums årsberättelser 
under fyra chefers ledningsperioder under 1900-talet. Huvudmålet har varit att få en uppfattning om 
huruvida insamlingsprioriteringar och framhävda föremål kan kopplas till museichefens, de anställdas 
eller föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmars yrkeskompetens och intresseområden. 
Vidare så ämnar uppsatsen att avgöra om dessa samband är så tydliga att dessa personer kan 
betraktas som dominerande aktörer. Undersökningen består av en kvantitativ sammanställning av 
registrerade föremål vid de utvalda undersökningsperioderna, vilket redovisas genom statistik. 
Statistiken har sedan jämförts med vad som förmedlats i museets årsberättelser under samma 
perioder. Kvalitativa tolkningar utifrån artiklar och övrigt arkivmaterial har även gjorts i syfte att 
kartlägga så många potentiella orsaker till det som syns i statistiken som möjligt. Resultaten visar 
tendenser till att vissa aktörer kan ha påverkat urvalet av det som har samlats in och lyfts fram i 
årsberättelserna mer än andra, men det finns mer än en möjlig orsak till varje skeende. Resultaten 
mynnar även ut i en diskussion om hur samlingarna kan förvaltas framöver och förslag till hur 
samlingsförvaltningen kan utvecklas och kompletteras utifrån ett mångfaldsperspektiv presenteras.

Abstract
(in English)

This paper compares registered objects with what was outlined in the Gotland Museum's annual 
reports during four management periods during the 1900s. The primary goal has been to get an idea 
of whether the priorities concerning the collection and highlighted objects can be linked to the 
managers', the employees' or the board members' professional skills and areas of interest. 
Furthermore, the paper intends to decide whether these relationships are so profound that these 
people could be considered dominant operators. The survey consists of a compilation of registered 
objects during the selected survey periods, which is shown through statistics. The statistics are then 
compared with what was conveyed in the museum's annual reports during the same periods. 
Interpretations of the results based on articles and other archive materials have also been made in 
order to identify as many potential reasons for what the statistics convey as possible. The results 
show tendencies that some operators may have influenced the selection of what was collected and 
highlighted in the annual reports more than others, but more than one possible cause for each event 
exists. The results also lead to a discussion of how the collections can be managed going forward and
proposals for how the management of the collections can be developed and expanded to reflect 
diversity are presented.



Förord

Mitt varmaste tack till Gotlands Museum och alla i personalen där som hjälpt och stöttat mig i
mitt arbete med denna uppsats. Det är mycket tack vare er stora generositet med material, tips 
och råd samt er värdefulla tid som uppsatsen har kunnat bli färdig inom tidsramen. Jag vill 
även tacka min handledare, Maria Brunskog. Tack för att du har funnits till hands när jag som 
mest behövt det och för att du både uppmuntrat, väglett och utmanat mig under arbetets gång. 
Slutligen: tack till alla lärare, studiekolleger, släktingar och vänner, som på olika sätt har följt 
och stöttat mig under hela min utbildning. Ingen nämnd, ingen glömd!
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”Samhällets minne” i titeln är hämtat från Gotlands Museums regionala uppdrag, som det 
formulerats i affärs- och verksamhetsplanen.1

1 Gotlands Museum, Affärs- och verksamhetsplan 2015, s. 4



1. Inledning
Sveriges centralmuseer, som generellt anses som landets största museala institutioner, utgörs 
av tio museimyndigheter och fyra stiftelsemuseer.2 Utöver dessa så finns det dock många 
mindre, regionala museer i Sverige. Ett av dessa är Gotlands Museum, som grundades år 
1875.3 Många av museerna som grundades vid denna tid kan delvis ses som symptom på en 
attitydförändring rörande synen på historia som då skedde, främst inom den nyuppkomna 
borgerliga samhällsklassen. De idéer som lade grunden till dessa museer hade utvecklats från 
nationalromantiken och innebar att fler nu började se ett behov i att bevara det svenska folkets
kulturarv och inte enbart arvet efter Sveriges kungar. Genom att gruppera folket utifrån ett 
gemensamt etniskt ursprung, språk och kulturarv så skulle samhörighet inom nationen bildas.4

Denna struktur skulle även kunna appliceras på mindre nivåer, exempelvis på landskapsnivå 
och det var utifrån en liknande ideologisk bakgrund som Gotlands Fornsal grundades, av 
föreningen Gotlands Fornvänner och Per-Arvid Säve, museets första chef.5 Gotlands Fornsals 
initiala uppdrag var att bevara och visa upp det gotländska folkets kulturarv och idag 
innefattar museet även en mängd andra verksamheter, bland annat ett konstmuseum och ett 
flertal kulturhistoriskt värdefulla ruiner, byggnader och gårdar.6 Museets regionala uppdrag, så
som det idag formuleras, är att: ”[...] vara samhällets minne som samlar och sprider kunskap 
om länets natur- och kulturarv samt verkar för att det försvaras, vårdas, brukas och görs 
tillgängligt för alla.”7 

De flesta svenska museer har som huvudsakligt uppdrag att bevara någon aspekt av Sveriges 
kulturarv. Men varje gång ett museum eller någon annan kulturarvsinstitution tar beslutet att 
bevara en miljö eller ett föremål så sänder densamme även ut ett budskap: att miljön eller 
föremålet är av särskilt värde för den generella befolkningen och därför skall vårdas, inte 
sällan för all framtid.8 Kulturarvsinstitutioner innehar genom denna roll ett stort förtroende 
från resten av samhället: förtroendet att förvalta dess minnen och att avgöra vad som skall 
förmedlas som viktigt och representativt för alla medborgare eller en viss samhällsgrupp. Med
detta förtroende följer även ett stort ansvar, vilket i allt större utsträckning har börjat 
problematiseras i takt med det allt mer mångkulturella och på andra sätt diversifierade Sverige
som enligt många håller på att växa fram. 

2 Naturhistoriska Riksmuseet, Om museet, Samverkanspartner, CMS.  
http://www.nrm.se/ommuseet/samverkansparter/cms.1275.html (hämtad 2016-04-27) (senast ändrad 28 juli 
2015 16:16)

3 Gotlands Museum, Om museet. http://www.gotlandsmuseum.se/om-museet/ (hämtad 2016-04-27)
4 Grundberg (2000), s. 48-50  
5 Gotlands Museum, Om museet. http://www.gotlandsmuseum.se/om-museet/ (hämtad 2016-04-27)
6 Ibid.
7 Gotlands Museum, Affärs- och verksamhetsplan 2015, s. 4
8 Clark, i: Smith (2010), s. 89
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1.1. Bakgrund och problemformulering

Gotlands Museum (hädanefter benämnt enbart som ”museet”) är idag ett länsmuseum som 
alltjämt ägs av föreningen Gotlands Fornvänner och styrelsen består av representanter utsedda
av både föreningen, Länsstyrelsen och Region Gotland. Museets organisation är uppdelad i 
olika verksamhetsområden, med en operativ ledning bestående av Landsantikvarien som 
också är länsmuseichef, den biträdande museichefen samt ekonomi- och personalchefen. 
Museet delas sedan organisatoriskt in i olika avdelningar som alla har ansvar för olika delar 
av verksamheten.9 Det är med andra ord en betydligt mycket större institution idag jämfört 
med när det grundades och organisationen bör ha vuxit och förändrats gradvis i takt med att 
kraven på svenska museer har höjts från flera håll. En stor del av denna utveckling måste 
därmed ha skett under 1900-talet.

Idén till denna uppsats växte fram under författarens verksamhetsförlagda utbildning vid 
Gotlands Museum, då en del av museets anställda tillfrågades om de kunde ge några tips på 
intressanta uppsatsämnen. Föremålssamlingar och insamlingshistorik vid museet kom då upp 
som ett av dessa ämnen. Vid en senare, egen genomgång av de årsberättelser som utgivits av 
museet under några olika chefers ledningsperioder på 1900-talet så kunde en del intressanta 
observationer göras rörande den eventuella kopplingen mellan museicheferna, de som varit 
anställda vid museet samt Föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmar och de 
insamlade och i årsberättelserna framhävda föremålen. Museichefernas yrkesroller och 
huvudsakliga kunskaps- och intresseområden verkade vid de initiala observationerna i många 
fall anknyta på mer eller mindre direkta sätt till den typ av föremål som hade samlats in i 
störst utsträckning, men även till vad som hade lyfts fram – och ibland vad som inte hade lyfts
fram – som särskilt viktigt bland de insamlade föremålen i årsberättelserna.

Man kan därigenom undra hur mycket dessa, eller möjligen andra aktörer, har påverkat vad 
som har samlats in till museet och vilka av de insamlade föremålen som har framhävts och 
presenterats i museets årsberättelser samt i vilken grad som yttre krav har styrt verksamheten. 
Detta leder till funderingar rörande hur museers representativitet, både historiskt och idag, kan
förstås utifrån de här förutsättningarna. Kan museer verkligen göra anspråk på att kunna 
representera och företräda alla människors minnen och att kunna berätta allas historia, eller 
finns det begränsningar i hur väl museer kan motsvara sådana krav och förväntningar? Vidare 
är det av intresse att förstå och problematisera vad eventuella brister i representativitet av 
detta slag kan få för konsekvenser för museets verksamhet och i förlängningen om det finns 
några bra sätt att i efterhand komma tillrätta med dem.

9        Gotlands Museum, Affärs- och verksamhetsplan 2015, s. 9-10
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1.2. Syfte, hypotes och frågeställningar

Fokus i den här undersökningen kommer att riktas mot fyra av museets tidigare chefer, som 
alla varit verksamma under 1900-talet. Undersökningen inleds med en granskning av Ella 
Hellgren (chef 1920-1935) och fortsätter sedan med hennes tre efterföljare: Mårten Stenberger
(chef 1935-1946), Greta Arwidsson (chef 1946-1956) och Gunnar Svahnström (chef 1956-
1980). De initiala studierna av museets årsberättelser och föremålskatalog (hädanefter 
benämnd enbart som ”katalog”) för de ovannämnda tidsperioderna har lett fram till en 
övergripande arbetshypotes som sedan styrt utformandet av de mer detaljerade 
frågeställningarna.

Arbetshypotes
Idag avgör grupper snarare än enskilda personer vad som ska samlas in till- och framhävas ur 
samlingarna vid museet.10 All aktivitet präglas dock av alla de som planerar, utför eller på 
annat sätt är involverade. Dessa personer är i sin tur präglade av tid, plats och sammanhang. 
Olika personers ”avtryck” i en händelse bör därmed kunna spåras i efterhand och därför kan 
det möjligen synas ”avtryck” av museets styrelsemedlemmar, chefer och/eller anställda i hur 
insamlingen av museiföremål har gått till historiskt. Hypotesen är således att det går att finna 
samband mellan föremål som framhävts och kommunicerats i årsberättelserna, alternativt i 
antal eller typer av föremål som förvärvats till museet, och museichefens eller den övriga 
personalens yrkeskompetens och intresseområden alternativt Föreningen Gotlands 
Fornvänners styrelsemedlemmar, i det att dessa personers donationer till museet har framhävts
som särskilt anmärkningsvärda eller att de utgör en oproportionerligt stor andel av förvärven.

Syftet med uppsatsen är därmed att testa i vilken utsträckning som det går att belägga eller 
förkasta denna arbetshypotes samt att få en i samlingarna grundad uppfattning om vad detta 
kan ha fått för konsekvenser. Oavsett om hypotesen kan styrkas eller motsägas så kan 
resultaten bidra med ny information om samlingarna, vilken historia som kan ha prioriterats, 
vilka urvalsprinciper som kan ha tillämpats samt vilka aktörer som har innehaft en 
maktposition och indirekt fört ”folkets talan”. Genom att ta reda på hur dessa faktorer kan ha 
förändrats med ledningen eller i samband med eventuella övriga förändringar så möjliggörs 
också nya tolkningsmöjligheter och fler museologiska berättelser.

Vidare är det av intresse att belysa om och i så fall hur större kunskap om de företeelser som 
beskrivs i hypotesen skulle kunna förbättra det framtida arbetet med mångfald och bredare 
representation av samhällets alla medborgare vid museet. Resultatet skulle kunna fungera som
en utgångspunkt för diskussioner om hur samlingarna kan användas och förvaltas idag och 
imorgon med inriktning mot ett mångfaldsperspektiv. Vetskapen om vilka som historiskt har 
haft en maktposition i historiekonstruktionerna ger museets organisation möjligheten att 
kritiskt granska sina företrädare och arvet från dem. Målet är därmed också att resultatet ska 
kunna användas i den praktiska verksamheten, inte för att styra den men för att i någon mån 
komplettera museets policy, verksamhetsplaner och rutiner med ett ”utifrån-perspektiv”.

10 Uppsatsförfattaren har deltagit i sådana diskussioner under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid 
Gotlands Museum, september - oktober 2015
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Hypotesen sönderfaller i ett antal frågeställningar som berör registrerade föremål under de 
tidsperioder som kommer att undersökas. Utifrån svaren på de två första frågorna kommer 
även två följdfrågor, som berör möjliga samband mellan de registrerade föremålen och de som
enligt hypotesen skulle kunna ses som dominerande aktörer, att försöka besvaras.

Frågeställning

1) Vad har registrerats i form av gåvor och inköp samt vilka av dessa föremål har 
framhävts i årsberättelserna under de perioder som undersöks och med vilka 
motiveringar?

2) Kan föremålen som samlats in eller framhävts i årsberättelserna sägas vara kopplade 
till museichefens, någon av de anställdas eller någon av föreningen Gotlands 
Fornvänners styrelsemedlemmars yrkes- eller intresseområden och på vilka sätt?

3) Hur kan svaren på ovanstående frågor förstås och och användas i relation till framtida 
mångfaldsarbete och tillgängliggörande av föremålssamlingarna vid Gotlands 
Museum?
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1.3. Material och källkritik

Primärkällor har utnyttjats för att genomföra en kvantitativ undersökning och den digitala 
katalogen utgör en väsentlig del av detta material. Därefter har studier av museets 
årsberättelser samt mer generella arkiv- och litteraturstudier genomförts, i syfte att förklara 
resultaten från den kvantitativa undersökningen och besvara så många resterande frågor som 
möjligt. Nedan följer en beskrivning och kritisk bedömning av källorna.

Gotlands Museums katalog
Tillgång till en kopia av museets katalog11 har funnits från undersökningens början och 
samtliga uppgifter ur katalogen har således varit tillgängliga för författaren under hela 
forskningsprocessen. All data har extraherats i .xls-format, för att sedan sorteras enligt i 
katalogen redan förekommande kategorier. En del av kategorierna har även använts som 
variabler i den kvantitativa undersökningen. Utöver dessa uppgifter så har eventuella 
anteckningar som införts i katalogen varit tillgängliga. All denna information kommer direkt 
från museets interna databas, vilket gör det möjligt att studera förhållandet mellan vad som 
faktiskt registrerats i katalogen och vad som sedan har kommunicerats i årsberättelserna.

Informationen som hämtats ur katalogen är antal insamlade föremål per år, vem som skänkt 
föremål och föremålens ämnesklassificering.12 Accessionsmotiveringar har dock inte kunnat 
utläsas från katalogen, då de sällan skrevs in i den på ett utförligt sätt. Ofta förklarades enbart 
omständigheterna kring insamlandet kortfattat,13 varför den här typen av information inte bör 
övertolkas utan på sin höjd spekuleras kring med hjälp av andra källor. Likaså bör en del 
faktorer som rör givare tas hänsyn till i analysen, exempelvis om givaren själv var samlare 
och det var denna person man ville framhäva, om gåvan bestod av ett testamenterat dödsbo 
och framhävdes enbart för att det var ett omfattande förvärv eller andra anledningar.14

Museets fullständiga föremålskatalog är uppdelad i ett flertal mindre kataloger med namnen 
A, B och C samt en depositionskatalog. Denna uppdelning är inte baserad på föremålstyp eller
ålder, utan snarare insamlingstidpunkt. C-katalogen är den som används för registrering idag 
och det är även den som har använts under längst tid.15 Poster med bristfällig information, 
exempelvis rörande vilken av dessa mindre kataloger föremålen tillhör kommer inte att kunna 
inkluderas i undersökningen, vilket gör att det kommer att finnas ett mörkertal.16 Detta kan på 
sin höjd uppskattas, då det är omöjligt att inom tidsramen för uppsatsen ta reda på hur stor del 
av katalogposterna i mörkertalet som skulle ha tillhört undersökningen. Vad som kan sägas 
med relativt stor säkerhet är däremot att mörkertalet är mindre i realiteten än vad det verkar 
vara, eftersom det är rimligt att anta att en del av dessa katalogposter, om de hade varit kända,
ändå skulle ha tillhört ett annat år än de som faktiskt undersöks och därför försvunnit i 
samband med avgränsningen.

11 Med katalog menas, om inget annat anges, en kopia av museets interna föremålsdatabas i .xls-format. 
Kommer hädanefter att redovisas som: Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01

12 Som föremålet har placerats inom av den som registrerade det.
13 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
14 Kan utläsas ur katalogen och ibland även museets årsberättelser.
15 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
16 Mer om mörkertal och avgränsningar under rubrik 1.5; Avgränsning.
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En annan kritisk punkt vid behandling av en stor mängd data är den mänskliga faktorn. Det är 
tidskrävande att gå igenom stora datamängder och antalet registrerade inventarienummer i 
katalogen uppgår generellt till mellan tvåhundra och tusen per år, vilket innebär att 
avgränsningar måste göras innan undersökningen påbörjas för att undvika misstag på grund 
av detta.17 Dock så minskar risken för mänskliga fel även genom att materialet som skall 
användas redan är sammanställt i .xls-format. Riskerna för negativ påverkan av författaren 
kommer därför inte att uppstå vid datainsamlingen, utan snarare vid bearbetningen och den 
statistiska analysen av materialet.

Eftersom katalogen består av information som är ackumulerad under längre tid, av olika 
personer och vid olika tillfällen, så är det också svårt att bedöma felmarginalen på grund av 
tidigare registreringsfel. Även ämnesklassifikationer kan ha behandlats på olika sätt genom 
åren, varför det ibland förekommer olika sakord och klassifikationer för liknande föremål; 
exempelvis så skulle en svampdosa kunna benämnas som just ”svampdosa”, men även som 
enbart ”dosa” eller ”ask” om det vid registreringen funnits oklarheter.18 Dessa slumpmässiga 
fel är dock av en sådan karaktär att det inte är möjligt att motverka dem på något rimligt sätt. 
Vidare så gör de i värsta fall att resultatet inte kan tolkas som definitivt, ett faktum som 
diskussionerna kommer att ta hänsyn till. Därför kommer ingen vidare kontroll av redan 
ämnesklassificerade föremål att göras. Bearbetningen av data och kompletterande 
klassifikationer utförda av författaren kommer att anpassas till informationen som finns. I de 
fall då ett föremål klassificerats inom flera kategorier så kommer den huvudsakliga kategorin, 
inte de som går in på detaljnivå, att användas.

Vid genomgång och sortering av data så måste även eventuella dubbelregistreringar i 
katalogen tas i beaktning. En dubbelregistrering är när olika poster som egentligen beskriver 
samma föremål visas som två separata föremål.19 Här finns ett potentiellt fel, då det enbart är 
möjligt att upptäcka vilka poster som är dubbletter om detta har angetts i 
föremålsbeskrivningarna. Antalet dubbletter kan dock ändå inte bedömas som så högt att de 
behöver sorteras ut innan undersökningen påbörjas, vilket det inte heller har funnits tid för.

Föremålens inventarienummer måste kontrolleras noggrant eftersom större grupper av 
föremål ibland kan ha delats upp under samma inventarienummer. Huvudsakligen bland 
arkeologiska föremål så finns poster med gemensamma huvudnummer, men individuella 
undernummer. Det förekommer även att enskilda katalogposter representerar en samling 
föremål som hör ihop, exempelvis krukskärvor. I dessa fall anges ofta antalet föremål eller 
fragment som ingår i föremålsbeskrivningen.20 Författaren har dock ändå utgått ifrån de poster
som redan existerar, men med vetskapen om att detta ibland behöver tas i beaktning, beroende
på vad resultaten visar. En annan faktor som gör att de arkeologiska föremålen kan orsaka ett 
snedvridet resultat är att insamlingen av dem i många fall förmodligen har varit reglerad av 
Kulturmiljölagen (KML).21 Därför finns en potentiell felmarginal i det att motiven för 
insamling av arkeologiska föremål är delvis okända.

17 Holme & Solvang (1997), s. 182
18 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Se 2 kap. om Fornminnen, i: Kulturmiljölag (1988:950) tom SFS 2015:852, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-
1988950_sfs-1988-950 (hämtad 2016-05-04)
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Gotlands Museums årsberättelser
Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelser publiceras varje år i ”Gotländskt Arkiv” och 
innehåller information om föreningens aktiviteter under varje givet verksamhetsår. 
”Gotländskt Arkiv” är föreningens och museets årsbok, som i första hand riktas till 
föreningsmedlemmar, men böckerna finns även tillgängliga för allmänheten.22 Intressant för 
denna undersökning är främst verksamhetsberättelserna från museet och i vissa fall även de 
artiklar som publicerats i Gotländskt Arkiv i anslutning till årsberättelserna. Varje år 
presenteras här museets nyförvärv: antal föremål, hur många som är gåvor, depositioner 
respektive inköp, kortfattade beskrivningar av föremålen samt listor över de personer som 
skänkt föremål till museet. Listorna åtföljs av mer detaljerade beskrivningar av utvalda 
nyförvärv och inköp som ansetts särskilt anmärkningsvärda när årsberättelserna skrevs. Dessa
listor återkommer i samtliga årsberättelser men formateringen varierar något. De presenteras 
dock på ett sådant sätt att det föreligger få tvivel om att det handlar om nyförvärv som museet 
särskilt har velat lyfta fram.23 I årsberättelserna beskrivs även eventuella förändringar i 
föreningen Gotlands Fornvänners styrelse eller i museets personal.

I kritiken mot att använda årsberättelser som en del av det primära källmaterialet kan nämnas 
att de alltid representerar vad museet vill visa upp av sin verksamhet, dvs. en mer eller mindre
retuscherad bild av det som verkligen har skett. Detta gör att formuleringar, berättelser och 
bedömningar från dessa källor under inga omständigheter bör tolkas som fullständiga 
sanningar. Dock så bidrar årsberättelserna med viktig information för denna undersökning 
eftersom syftet delvis är att analysera och tolka vilka förvärv som ansetts som särskilt viktiga 
och hur de har presenterats.

Många årsberättelser innehåller även bitvis knapphändig information som dessutom varierar 
från år till år. Av okänd anledning visas enbart särskilt utvalda föremål mellan 1941 och 1951,
men efter år 1951 så visas återigen samtliga insamlade föremål. Personer som skänkt föremål 
till museet listas dock i samtliga årsberättelser som har undersökts. Därför är det ändå möjligt 
att utifrån personnamn och år identifiera insamlade föremål, även under de tidsperioder då de 
inte specifikt anges i årsberättelserna, med hjälp av katalogen. Från mitten på 1970-talet 
inleds även en ny typ av artikelserie där utvalda föremål i samlingarna framhävs med bilder 
och beskrivningar. Under de tidigare åren görs detta mer i anslutning till årsberättelserna och 
med fokus på nyförvärv. Artiklarna efter år 1975 lyfter dock även fram föremål som redan 
funnits i samlingarna sedan tidigare,24 vilket inte har lika stor relevans för frågeställningarna.

22 Gotlands Museum, GA, http://www.gotlandsmuseum.se/GA/ (hämtad 2016-05-04)
23 Se formuleringen av rubriken: ”Bland nyförvärven må särskilt framhållas” i: Meddelande från Gotlands 

Fornsal 1933, Gotländskt Arkiv, s. 93
24 Ur Fornsalens Samlingar 1977, Gotländskt Arkiv, s. 73-88
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I vissa fall förekommer återkommande standardformuleringar i årsberättelser som kan vara 
svåra att utläsa den egentliga meningen ur, vilket det bör föreligga en viss uppmärksamhet vid
i allt studium av den här typen av material. Uppmärksamhet bör även alltid riktas mot vad 
som eventuellt kan ha utelämnats ur årsberättelserna. Om en viss typ av information 
konsekvent saknas väcks genast funderingar om varför, funderingar som dock inte alltid kan 
besvaras inom tidsfristen för arbetet. En tvivlande hållning till årsberättelserna bör därför 
antas för att säkerställa ett mer tillförlitligt, om än inte lika definitivt, resultat.

Övrigt material
För att komplettera informationen från katalog och årsberättelser och räta ut eventuella 
frågetecken som uppkommer i samband med materialinsamling och resultatanalys så används 
Föreningen Gotlands Fornvänners styrelses sammanträdesprotokoll från de undersökta åren 
samt artiklar skrivna av och om de olika museicheferna eller om museet generellt. 
Kombinerat med relevant litteratur så bidrar dessa källor med kontextuell information, vilket 
behövs för att rimliga tolkningar av den statistik som utläses ur källorna skall kunna göras.
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1.4. Metod och metodkritik

Primärkällorna har undersökts kvantitativt, i syfte att illustrera om och till hur stor del 
uppsatsens hypoteser verkar stämma. Resultatet av denna undersökning redovisas i form av 
statistik. Därefter har statistiken tolkats och diskuterats kvalitativt utifrån vad som kunnat 
utläsas ur årsberättelserna samt genom de kompletterande arkiv- och litteraturstudierna. 
Nedan följer en beskrivning och kritisk bedömning av de metoder som tillämpats för att 
besvara frågeställningarna.

Valda metoder
Valda metoder är delvis hämtade ur ”Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder” av Holme och Solvang25 och ”Statistik för samhällsvetare” av Hans-Olof och Stefan
Lisper,26 men metoderna har sedan även anpassats till det specifika materialet och problemet 
som undersöks. Den kvantitativa undersökningen av katalogen och årsberättelserna resulterar 
i statistik som illustrerar fördelningen i samlingarna; vilka typer av föremål som har 
registrerats, vem som har skänkt föremål och hur många föremål varje person har skänkt. 
Detta jämförs med vad som i årsberättelserna har framhållits som viktigt bland nyförvärven, 
vilket ställs upp i tabeller. Uppgifterna i årsberättelserna kontrolleras därmed mot uppgifterna 
i katalogen, vilket gör att källorna både kompletterar varandra och indikerar var det kan finnas
eventuella dissonanser. Informationen i katalogen präglas generellt av högre noggrannhet än 
informationen i årsberättelserna eftersom den är sammanställd av och riktar sig till de som 
arbetar med föremålen på museet. Genom att jämföra dessa källor så kan dock möjliga 
prioriteringar vid de utvalda tidsperioderna och dess kopplingar till eventuella dominerande 
aktörer förhoppningsvis utläsas. Den efterföljande diskussionen utgår sedan ifrån de tendenser
som statistiken visar.

Extraherade data har inledningsvis sorterats i fyra populationslistor;27 en för varje tidsperiod 
som undersöks. Det är skillnaderna mellan registrerat och utåt kommunicerat material under 
dessa perioder samt eventuella samband mellan dessa skillnader och yttre faktorer som har 
studerats, snarare än generella egenskaper för hela samlingen, varför ett år i slutet av varje 
museichefs ledningsperiod, förlagd minst två år från periodens sista år och inte de fullständiga
perioderna, har valts ut.28 Ytterligare avgränsningar samt definitioner av variabler har sedan 
gjorts. Bortfall till följd av bristfällig information har också sorterats bort. Detta redovisas i 
kapitlet som behandlar avgränsningar. Urvalet av det material som skall undersökas kan 
därmed sägas vara ett systematiskt icke-sannolikhetsurval, då det tidsmässiga urvalet och de 
variabler som används har styrts av den som genomför undersökningen, men anpassats efter 
de uppgifter som finns och de frågor som skall besvaras. Resultaten kommer att kunna ge en 
rimlig uppfattning om de verkliga förhållanden i populationen, specifikt vid de undersökta 
perioderna.29

25 Holme & Solvang (1997)
26 Lisper & Lisper (2005)
27 Holme & Solvang (1997), s. 181
28 Ibid., s. 195
29 Ibid., s. 195
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Vid definition av variabler, kompletterande kategorisering och sortering av data i katalogen 
har ”Outline: ämnesklassifikationssystem för svenska museer”30 använts som hjälpmedel i 
syfte att undvika helt och hållet subjektiva tolkningar av föremålen. Detta är en handbok i 
ämnesklassifikation för museer utgiven av Nordiska Museet. Ämnesklassifikation beskrivs 
här som ett hjälpmedel för katalogisering som inordnar föremål i kategorier, vilket underlättar 
sortering och sökning.31 Boken baseras på ett amerikanskt klassifikationssystem med namnet 
”Outline of Cultural Materials” som skapades 1938 och sedan det introducerades i Sverige 
1973 har systemet bearbetats och anpassats för just svenska museer.32 Denna bearbetade 
version används idag vid museet,33 varför det även också används som verktyg för att 
definiera ämnesklassifikationer i denna uppsats. I de fall där föremålen som inkluderas i 
undersökningen av katalogen redan är klassificerade så har ingen förändring gjorts och de nya
klassifikationer som gjorts av författaren i kompletteringssyfte har i möjligaste mån baserats 
på redan gjorda tolkningar av liknande föremål, i syfte att undvika att författarens 
subjektivitet påverkat resultatet.

De variabler som valts ut för  undersökningen är information om vem som har skänkt varje 
föremål (givare) samt föremålens ämnesklassifikationer (enligt ”Outline”).34 Därtill så har 
även en mer övergripande ämnesklassifikation, som bedömer ett föremål som tillhörande en 
av två kategorier (arkeologi eller kulturhistoria), använts som variabel, vilket gör det möjligt 
att se om denna fördelning har varierat mellan de olika undersökningsperioderna. Variablernas
förekomst och omfattning i katalogen har omvandlats till siffror i tabeller, vilket sedan har 
möjliggjort en statistisk uppställning i diagram.

Resultaten redovisas i stapel- och cirkeldiagram (se: Bilaga 1. Diagram och tabeller). För 
varje undersökt år finns tre diagram; ett stapeldiagram som visar givarna och hur många 
föremål de skänkt och ett stapeldiagram som visar fördelningen av nyförvärv utifrån 
föremålens ämnesklassifikation. Anledningen till att dessa resultat visas i just stapeldiagram 
är att antalet variabler är högt. För att visa fördelningen mellan arkeologiskt och 
kulturhistoriskt insamlat material passar däremot cirkeldiagram bättre, då resultatet här enbart 
kan vara ett av två alternativ. Den fördelning av registrerade föremål som visas i diagrammen 
har sedan jämförts med vilka nyförvärv som förmedlats som särskilt anmärkningsvärda i 
årsberättelserna för samma år. Slutligen har även de fyra tidsperioderna kunnat jämföras med 
varandra för att se om det syns några tendenser på att resultaten varierar mellan olika 
museichefers ledningsperioder samt om högre förekomster av särskilda variabler kan ha berott
på någon av aktörernas eventuella dominans.

30 Landahl (1993)
31 Ibid., s. 11
32 Ibid., s. 11-14
33 Uppsatsförfattaren har arbetat med detta system under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid 

Gotlands Museum, september - oktober 2015
34 Landahl (1993)
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Metodkritik
Det finns alltid en risk för feltolkningar när stora datamängder skall tolkas under tidspress, 
delvis på grund av mörkertal, men de eventuella missförstånd som kan uppstå får inte heller 
bortses ifrån. Resultatet kommer inte att kunna säga något generellt om museets samlingar, 
det kommer enbart att indikera kopplingar mellan samlingarna, informationen i 
årsberättelserna och de potentiella dominerande aktörerna, specifikt vid de undersökta åren. 
Att inte läsa in för mycket och felaktigt koppla samman företeelser med personer och sedan 
presentera dessa kopplingar som den enda orsaken är därför av yttersta vikt. Det brukar 
vanligtvis finnas olika förklaringar till ett skeende och därför skall statistiken under inga 
omständigheter tolkas som en definitiv sanning, utan som en indikation på att vissa personer 
kan ha haft större påverkan än andra. Det är också av dessa anledningar som kvalitativa 
tolkningar, använda i syfte att att hitta så många möjliga förklaringar till det som syns i 
statistiken som möjligt, behövs.

Reliabilitet
Med reliabilitet menas att en undersökning kan göras flera gånger och ge samma resultat.35 
Applicerat på denna uppsats så går det därmed att påstå att reliabiliteten i den kvantitativa 
undersökningen är hög, eftersom datainsamlingen inte har kunnat färgas av författarens 
subjektiva värderingar. Rådata från museets katalog har funnits tillgänglig i tabellform och har
inte manuellt sammanställts av författaren. Dock så är katalogen ändå uppbyggd på ett 
fundament av olika människors yrkesmässiga omdömen, som ju kan ha skiftat över tid och 
detta bör självklart finnas i åtanke. Vid tolkning av statistiken så används kvalitativa 
resonemang, varför reliabiliteten i detta avseende kan anses något lägre. Detta för att en 
kvalitativ undersökning baseras på tolkningar av den som utför undersökningen och det är 
därför omöjligt att helt undvika subjektivitet. Samma tolkning skulle kanske inte göras av 
någon annan, vid ett annat tillfälle, även om denna person hade fått tillgång till samma 
material. För att ändå säkerställa ett reliabelt resultat så kommer därför de möjliga 
tolkningarna att diskuteras och ställas mot varandra, så att läsaren kan ta ställning till 
resultaten med stöd av uppsatsens resonemang.

35 Lisper & Lisper (2005), s. 60
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Validitet
Validitet är ett sätt att kontrollera hur väl de valda metoderna faktiskt mäter det som avses i 
undersökningen.36 I detta fall kan validiteten främst sägas ha att göra med hur de olika 
variablerna har valts ut och hur väl de kan sägas ge en bild av företeelserna som uppsatsens 
hypotes och frågeställningar behandlar. Yttre validitet är ett sätt att beskriva hur väl resultaten 
speglar verkligheten.37 För den här undersökningen kan den yttre validiteten sägas vara hög, 
då resultatet av den kvantitativa undersökningen kommer att återspegla den faktiska 
insamlingen vid de perioder som undersöks med hög precision. Dock så kommer inte 
någonting generellt om hela museets samlingar kunna fastställas utifrån det snäva urvalet som
har gjorts. Inre validitet beskriver hur väl det går att knyta effekt till orsak med valda 
metoder.38 På grund av att urvalet är smalt så kommer den inre validiteten inte att kunna 
bedömas som fullt lika hög som den yttre, varför kopplingar mellan möjliga orsaker och 
effekter också kommer att diskuteras. Hur olika aktörer kan ha påverkat hela institutioner och 
vilka dessa aktörer skulle kunna vara är komplicerade frågor, då de effekter som observeras i 
dessa fall inte sällan är resultatet av en kombination av flera orsaker.

Beskrivande statistik
Beskrivande statistik och statistiska modeller är dock alltid säkrare än analyser och teorier 
som enbart baseras på kvalitativa tolkningar, särskilt när det gäller stora mängder 
information.39 Problemformuleringarna som behandlas i denna uppsats är ett bra exempel på 
en situation där beskrivande statistik faktiskt ger ett mer sanningsenligt resultat än om enbart 
kvalitativa metoder skulle ha använts. Eftersom mängden data och antalet variabler är så 
omfattande så gör beskrivande statistik det möjligt att gruppera materialet för att tydliggöra 
faktiska förhållanden och fler eventuella tendenser till det ena eller det andra, vilket inte hade 
kunnat göras med samma precision genom enbart en kvalitativ undersökning.

36 Lisper & Lisper (2005), s 65
37 Ibid., s 73
38 Ibid., s 73
39 Ibid., s 84
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1.5. Avgränsning

Den population som skall undersökas och omvandlas till statistik kan inte vara så stor att 
sortering av data och definition av variabler inte kan genomföras inom tidsramen. För att 
minska datamängden har därför ett år under varje museichefs ledningsperiod, minst två år från
periodens sista år, undersökts. Detta ansågs som mest lätthanterligt, då det resulterat i 
betydligt mindre datamängder. Svårigheten har huvudsakligen legat i hur tidsperioderna har 
valts ut. Vid denna typ av urval är det alltid svårt att avgöra huruvida resultaten kan anses som
representativa för den mer generella populationen, vilket inledningsvis kan identifieras som 
en av metodens största brister.40

Undersökningsperioderna har, som tidigare nämnts, valts ut med premissen att det skall vara 
minst två år mellan det år som skall undersökas och slutet av den dåvarande museichefens 
ledningsperiod. I detta fall är avståndet två år för de tre första perioderna och fyra år för den 
fjärde. Att just denna marginal valdes beror huvudsakligen på antagandet att en ny museichef 
inte bör ha hunnit påverka organisationen lika mycket som någon som varit chef under en 
längre tid. Det utvalda året fick dock inte heller ligga för nära slutet av en ledningsperiod, 
eftersom en person som vetat att hen snart skulle byta jobb också möjligen skulle ha kunnat 
förändra sitt förhållningssätt till uppdraget. Detta kan i synnerhet sägas gälla om chefen avgått
vid pensionsåldern, varför det är fyra år mellan det undersökta året och slutet på museichefens
ledningsperiod i den sista urvalsperioden. Gunnar Svahnström avgick från chefspositionen vid
sin pensionering41 medans de tidigare cheferna inte hade uppnått pensionsålder när de slutade,
utan gick vidare till andra jobb.42

Resultatet av den valda urvalsmetoden skulle även kunna ses som missvisande just på grund 
av att ett relativt riktat och kontrollerat urval har gjorts. I denna specifika situation har detta 
dock ansetts vara en bättre lösning än att undersöka kontinuerliga tidsperioder, då den stora 
mängden data vid ett sådant brett urval hade försvårat undersökningen avsevärt. Det hade 
blivit för tidskrävande att göra en så omfattande undersökning inom tidsramen för uppsatsen.

Avgränsningar
Den första avgränsningen som har gjorts är alltså tidsmässig och anpassad efter 
museichefernas verksamhetsperioder. För den första chefen i undersökningen, Ella Hellgren 
(chef 1920-1935), har år 1933 valts ut. För Mårten Stenberger (chef 1935-1946) har år 1944 
valts ut. För Greta Arwidsson (chef 1946-1956) har år 1954 valts ut. Den sista chefen som har 
granskats är Gunnar Svahnström (chef 1956-1980) och här har år 1976 valts ut. Den 
slutgiltiga avgränsningen gjordes här för att inte materialet skulle bli för stort. Notera även att 
Svahnström var chef ungefär dubbelt så länge som de tidigare personerna, varför skillnaden 
mellan den tredje och fjärde tidsperioden är större än skillnaderna mellan de tre första. Urvalet
av de år som skulle undersökas har enbart baserats på de tidigare nämnda kriterierna och det 
förekom ingen vidare kännedom om hur resultatet för de utvalda åren skulle se ut i förväg.

40 Holme & Solvang (1997), s. 195
41 Se: Svahnström, i: Theliander (red.) (2013)
42 Se: Svahnström & Svahnström, i: Radhe (red.) (2005), s. 5, Föreningen Gotlands Fornvänners verksamhet år 

1945, Gotländskt Arkiv, s. 112, Hovgard, 'Till Greta Arwidsson', i: Föreningen Gotlands Fornvänners 
årsberättelse för 1955, Gotländskt Arkiv
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Avgränsningar baserade på informationstillgången i katalogen har också gjorts. Endast C-
katalogen kommer att behandlas, varför föremål som registrerats i A- och B-katalogen har 
tagits bort. Detta beror delvis på att de här katalogerna inte är lika utförliga, men även på att 
C-katalogen sedan 1900-talets början har varit standard. Därför är det avgränsade materialet i 
detta avseende relativt litet.43 Genom att enbart titta på en katalog så motverkas även fel som 
annars hade kunnat uppstå på grund av diskrepanser mellan olika kataloger. Föremål som 
registrerats som annat än donationer och inköp, mestadels depositioner, har också tagits bort, 
eftersom de i större utsträckning kan ha påverkats av yttre faktorer. Depositionerna är även 
relativt få i förhållande till donationer och inköp och de omfattas därför inte av 
frågeställningarna.

Variabeln ”okänd givare” förekommer i statistiken för år 1933.44 Dessa katalogposter har inte 
avgränsats bort, huvudsakligen på grund av att antalet föremål som donerats av okända givare 
detta år är relativt högt. Därtill så har även några av dessa föremål framhävts i årsberättelsen.45

Det bör därför noteras att det faktum att deras namn är okända också är det enda som kan 
konstateras. Föremålen kan därmed även ha donerats av någon som namnges i statistiken, 
vilket gör att det finns en potentiell felmarginal just i detta avseende och under detta år.

Bortfall
Bortfallet per undersökt år utgörs av poster där information om huruvida föremålet är en gåva,
ett inköp eller en deposition saknas. Eftersom denna information är viktig för att avgöra 
huruvida ett föremål platsar i undersökningen eller ej så kan inte posterna som saknar denna 
information användas i undersökningen. Nedan syns en tabell över totalt antal insamlade 
föremål per år, hur många av dem som utgör bortfallet samt hur stort bortfallet är i procent.

Bortfallet är störst år 1974, då det uppgår till drygt fem procent. Störst potentiell felmarginal 
till följd av bortfall kommer alltså att uppstå här. Det totala bortfallet räknat på alla föremål 
under samtliga undersökta år uppgår dock enbart till drygt två procent, vilket bör kunna anses 
som litet.

43 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
44 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare år 1933.
45 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933

14

År Totalt antal föremål Bortfall/Frekvens Bortfall i procent
1933 348 5 1,44%
1944 104 1 0,96%
1954 1032 3 0,29%
1976 724 38 5,25%
Totalt 2208 47 2,13%



1.6. Tidigare forskning

Det forskningsläge som kan anses relevant för vad som behandlas i denna uppsats utgörs av 
forskning som berör museets tidiga historia, den generella kulturpolitiska utvecklingen i 
Sverige under de år som har undersöks vid museet samt hur koncept som mångfald och 
demokrati i kulturarvssammanhang generellt behandlas och teoretiseras kring idag. Forskning 
som berör specifikt det område som undersöks i denna uppsats har inte funnits. Dock så är det
möjligt att interna utredningar av liknande slag kan ha gjorts vid andra museer runt om i 
Sverige tidigare. Nedan följer en forskningsöversikt med kortare beskrivningar och 
jämförelser av den litteratur som kommer att användas i uppsatsen.

Gotlands Museums tidiga historia
I ”Per Arvid Säve och den Gotländska medeltiden”46 belyser Mattias Legnér den första 
perioden av föremålsinsamling vid museet under sent 1800-tal samt undersöker motiven till 
insamlingen och synen på Gotlands historia i det dåtida samhället och hos museets grundare 
och första chef, Per Arvid Säve. ”Gotlands fornvänner 1875-1925: Början till en kanonisering 
av gotländskt kulturarv”47 fördjupar diskussionen genom att även peka ut luckor i forskningen
om museets historia, främst under den tidigare delen av 1900-talet. Den bygger även vidare på
föregående omnämnda artikel genom att undersöka hur de traditioner av insamling och 
historiebruk som museet har tillämpat under det tidiga 1900-talet har vuxit fram, med fokus 
på perioden 1875-1925.

Dessa artiklar och tidsperioderna som de behandlar fungerar som naturliga utgångspunkter, 
både för det urval som tillämpats i denna undersökning samt i viss mån även för tolkningen av
resultaten eftersom de på ett naturligt sätt introducerar ett kritiskt förhållningssätt till de 
grunder som insamlingsmetodiken vid museet har byggts upp på. Bland annat så behandlas 
den kanonisering av särskilda delar av det gotländska kulturarvet som Legnér anser har 
förekommit i och med att fokus i museets verksamhet i stor utsträckning har legat på forntida 
och medeltida kulturarv och inte i lika stor utsträckning på arv från senare tider.48

Kulturpolitisk utveckling och historik
Antologin ”Kultursverige 2009: problemanalys och kulturstatistik”,49 behandlar kultur i 
relation till en rad olika samhällsprocesser, bland annat politik, globalisering, ekonomi, 
medier, konst, fritid och kunskap. ”En mångkulturell kulturpolitik?” av Tobias Harding50 och 
”Svenska historiebruk – nationellt och lokalt” av Peter Aronsson,51 behandlar olika aspekter 
av kulturarvsförvaltningen i Sverige utifrån kulturpolitiska och historiebruksrelaterade 
perspektiv. Dessa perspektiv är nödvändiga för att resultaten skall kunna sättas in i ett större 
sammanhang där nationsövergripande kulturpolitiska åtgärder och andra samhällsförändringar
även bidrar till mindre förändringar som sker på regional nivå.

46 Legnér, i: Daun (2013)
47 Legnér, i:  Palmenfelt (2013)
48 Ibid., s. 151
49 Beckman & Månsson (red.) (2008)
50 Harding, i: Beckman & Månsson (red.) (2008)
51 Aronsson, i: Beckman & Månsson (red.) (2008)
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Aronsson diskuterar företeelser som skapar och förändrar kulturarv, dock även utifrån ett 
mångfaldsperspektiv genom att centralmuseernas hantering av konceptet mångfald och 
diverse minoritetskulturer samt dess påstådda avsaknad av ”det moderna Sveriges kultur”52 
problematiseras. Vidare analyseras historiebruk hos icke-statliga kulturarvsinstitutioner, 
regionala museer inkluderade, där kulturvårdens behov av anpassning till de nya näringar som
etableras i industrisamhällets kölvatten diskuteras.53  Harding behandlar den svenska 
kulturpolitik som utformades 1974 samt hur de underliggande värderingar som då 
artikulerades ännu kan sägas leva kvar i en del avseenden.54 Dissonansen mellan de då nya 
mångfaldsrelaterade målen och de övriga målen, som enligt Harding ännu byggde på mer 
traditionella synsätt, problematiseras.55 På ett liknande sätt diskuteras utvecklingen av svensk 
kulturpolitik sedan mångfaldsbegreppet introducerades, varpå Harding identifierar vissa 
kvarvarande separationer i behandlingen av olika kulturer i Sverige som en indirekt 
konsekvens av hur de kulturpolitiska målen formulerades på 1970-talet.56

”Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: en introduktion till kulturarvsförvaltningens teori
och praktik” av Jonas Grundberg57 används för att bredda grunden för tolkningar av resultaten
för åren före 1976. Detta för att Grundberg övergripande kartlägger Sveriges kulturpolitiska 
utveckling från senare delen av 1800-talet och fram till 1990-talet.58 Däremot så kan ändå 
Harding59 och Aronsson60 ses som mer relevanta i de diskussioner och tolkningar som berör 
tiden efter 1970, dels för att de diskuterar kulturpolitik utifrån ett mångfaldsperspektiv samt 
för att de är publicerade anmärkningsvärt mycket senare än Grundberg.

Mångfald och demokratiska perspektiv inom kulturvård
Demokrati, mångfald och representation i kulturarvet har idag blivit en omdebatterad fråga 
och försök till att belysa hur detta bör hanteras syns därför på flera håll. I ”Identifiering och 
kategorisering. Om det kulturella erkännandets möjligheter och begränsningar”61 diskuterar 
Birgitta Svensson kulturarv i relation till begrepp som mångfald och mångkultur,62 samt 
riskerna med att oreflekterat artikulera mål inriktade på mångfald utan strategier.63 I 
”Mangfoldsdoktrinen – et tema i den svenske kulturpolitikk”,64 har även Helene Egeland tagit 
upp mångfaldens problematik till diskussion genom att belysa olika anledningar till varför 
begreppet ter sig problematiskt. Att mångfald kan betyda olika saker beroende på situation 
och person framhävs som en av dessa.65

52 Aronsson, i: Beckman & Månsson (red.) (2008), s. 39
53 Ibid., s. 38-39
54 Harding, i: Beckman & Månsson (red.) (2008), s. 31
55 Ibid., s. 32
56 Ibid., s. 33-35
57 Grundberg (2000)
58 Ibid., s. 45-78
59 Harding, i: Beckman & Månsson (red.) (2008)
60 Aronsson, i: Beckman & Månsson (red.) (2008)
61 Svensson, i: Alzén & Aronsson (red.) (2006), s. 175-189
62 Ibid., s. 186
63 Ibid., s. 188
64 Egeland, i: Sörlin (red.) (2003), s. 77-95
65 Ibid., s. 77-78
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Vidare diskuterar Eva Silvén i ”Museer och minoritetspolitik – inlåsning eller 
gränsöverskridande?”,66 museers makt över kulturarv med fokus på hur minoriteter hanteras i 
dess historieskildringar.67 Museer skapade av minoriteter jämförs med statliga institutioner 
med slutsatsen att museer fungerar identitetsskapande, men även som konstruktörer av ”den 
andra”; de som inte kan placeras i historieskrivningen och därför skildras ur den förhärskande 
kulturens synsätt.68

”Kvalitet och genus – En komparativ studie av tre kulturområden: litteratur, teater och 
museum” av Linnéa Lindsköld,69 summerar forskningsläget rörande genusperspektiv i 
kulturpolitiken. Trots att genusperspektiv inte kommer att behandlas på något djupgående sätt 
i denna uppsats så är de slutsatser Lindsköld drar här synnerligen relevanta. Liksom Silvén, så
poängterar Lindsköld museernas makt som normerande institutioner och menar att de därför 
också har ett stort ansvar att introducera mer kritiska perspektiv i historieförmedlingen.70 En 
djupare studie av museers representation utifrån genusperspektiv görs av Wera Grahn i ”'Känn
dig själf': genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer”.71 Här 
studeras Nordiska Museets historieförmedling samt de normer och värderingar som detta 
museums historiekonstruktioner baserats på. Grahn problematiserar därigenom museets 
rutiner rörande urval inför utställningar samt hur historier förmedlats genom föremål. 
Insamlingsmetodik behandlas även i relation till detta,72 varför avhandlingen är användbar 
trots att utställningar inte specifikt kommer att behandlas i denna uppsats. Uppfattningen om 
museers objektivitet problematiseras extensivt,73 så väl som museers förutsättningar att på ett 
lyckat sätt kunna introducera mer normkritiska perspektiv i sina framställningar samt 
eventuella svårigheter med det.74

I ”Kultursverige 2040: vad vi vet, vad vi tror, vad vi vill”75 diskuterar Kristian Berg76 de olika 
faktorer som tillsammans utgör förutsättningarna för den fortsatta demokratiseringen av 
kulturarv. Bland annat beskrivs hur kulturarv istället för att styras institutionellt behöver få 
legitimitet hos folket, vilket i sin tur skulle kräva att kulturarvsförvaltningen decentraliserades
samt att bevarande som mål lämnade plats för användning och kritisk reflektion.77 
Förändringar av detta slag pågår visserligen redan till viss mån, men processen är svår och 
Berg tydliggör inte hur han anser att denna rockad av maktförhållanden skulle genomföras i 
praktiken. Trots detta så är varken målen eller medlen i sig själva ouppnåeliga, varför artikeln 
kan bidra till en fördjupning av diskussionen rörande mångfaldsarbete vid Gotlands Museum.

66 Silvén, i: Alzén & Aronsson (red.) (2006), s. 190-204
67 Ibid., s. 196-200
68 Ibid., s. 201
69 Lindsköld, i: Nyblom (red.) (2009)
70 Ibid., s. 265
71 Grahn (2006)
72 Ibid., s. 8
73 Ibid., s. 417-418
74 Ibid., s. 427-428
75 Nielsén & Nilsson (red.) (2010)
76 Berg, i: Nielsén & Nilsson (red.) (2010)
77 Ibid., s. 180
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Av intresse för denna uppsats är även det som diskuteras i rapporten ”Museerna och 
mångfalden: en analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på 
utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige” från Riksutställningar.78 Rapporten är 
resultatet av en undersökning som gjordes 2014, där Riksutställningar undersökte hur museer 
arbetar för mångfald idag. Även här problematiseras begreppen mångfald och mångkultur i 
syfte att bredda dess betydelser.79 I rapporten diskuteras även varför museer upplever 
svårigheter med att leva upp till dessa krav80 samt diverse förslag på strategier för framtida 
mångfaldsarbete i samma anda som hos Berg,81 med kontentan att museer behöver hämta in 
fler perspektiv utifrån för att utvecklas i riktning mot större mångfald.82

Några slutsatser som kan dras utifrån forskningsläget är att alla museer bör bli mer medvetna 
om sin egen historieframställning; underliggande orsaker till de beslut som fattas, vilka som 
privilegieras, vilka som potentiellt hamnar utanför samt hur det omgivande samhället 
påverkas av dessa skildringar. Många forskare är också överens om att museer bör anta 
normkritiska perspektiv i större delar av sina verksamheter samt tillämpa mer konkreta 
strategier för att både kunna skildra och bidra till mångfald. Detta bör även ske utifrån 
individnivå och inte en särskiljande och generaliserande syn på olika grupper av människor. 
En annan konsensus som kan härledas från forskningsläget är att museer bör försöka ta in fler 
perspektiv utifrån och gradvis lämna ifrån sig den normerande och dikterande rollen till 
förmån för samtliga medborgare.

78 Riksutställningar (2014)
79 Ibid., s. 13-14
80 Ibid., s. 23-24
81 Berg, i: Nielsén & Nilsson (red.) (2010), s. 180
82 Riksutställningar (2014), s. 40
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1.7. Författarens relation till Gotlands Museum

Författarens bakgrund och relation till museet är i behov av att diskuteras innan beskrivning 
och tolkning av resultaten inleds, då denne i samband med studierna i kulturvård har 
praktiserat vid museet. Det var under den verksamhetsförlagda utbildningen som idén till 
uppsatsen uppstod och de övergripande ämnen som behandlas har delvis inspirerats av 
diskussioner med museets personal. Tanken var från början att undersöka 
insamlingsmetodiken vid museet historiskt och idén preciserades sedan i samband med de 
inledande uppsatsstudierna. Möjliga problem med att studera en plats man redan har en 
relation till eller har varit en del av berörs även av Wera Grahn eftersom hennes studieobjekt i 
”'Känn dig själf': genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer”83 var
en plats där hon tidigare hade arbetat, nämligen Nordiska Museet.

En liknande diskussion behöver hållas här, då författaren av denna uppsats har en liknande 
relation till sitt studieobjekt. Liksom Grahn beskriver om sitt förhållande till Nordiska 
Museet84 så hyser även denna författare stor respekt för Gotlands Museums arbete samt för 
personalen. Vidare så kan museet även delvis sägas ha haft en hand i att forma författaren i 
samband med praktiken, ett faktum som inte kan förbises. En av de självklara riskerna med att
studera en plats där man tidigare har arbetat är risken för självcensur, vilket kan skapa 
problem om syftet med studien är att föra en kritisk diskussion. När relationer ännu finns till 
de som arbetar på platsen för studien så kan svårigheter uppstå, då det kan skapa en rädsla hos
författaren för att förarga någon. Eftersom studieobjektet i detta fall inte är museet idag, utan 
snarare historiska versioner av det, så finns det dock ingen relation mellan författaren och de 
faktiska personer som studeras. Den anknytning som finns är mellan författaren och de som 
arbetar vid museet idag.

En personlig koppling till ett forskningsobjekt kan dock även slå över åt andra hållet 
konsekvensmässigt, i synnerhet när forskaren är medveten om hur kopplingen kan påverka det
egna omdömet. Med ovanstående diskussion i åtanke så går det möjligen att säga att det här 
snarare är en sådan situation. Författaren av denna uppsats har ansträngt sig för att behålla en 
så objektiv hållning till forskningsobjektet som möjligt, dock även med vetskapen att detta 
inte är möjligt fullt ut med tanke på undersökningens karaktär. Risken är då att man på grund 
av sin egen uppfattade partiskhet istället blir något mer kritisk än vad man hade varit om 
forskningsobjektet hade känts mer avlägset.85 Eftersom syftet med denna uppsats inte är att 
kritisera tidigare eller nuvarande förhållningssätt till insamling vid museet, utan snarare att 
utforska möjliga orsaker till dem samt hur materialet de resulterat i kan användas i framtida 
mångfaldsarbete, så kan denna risk dock bedömas som relativt liten. 

83 Grahn (2006)
84 Grahn (2006), s. 19
85 Grahn (2006), s. 20
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1.8. Begreppsdefinitioner

För ordlista med förklaringar av de ämnesklassifikationer som förekommer i statistiken, se 
Bilaga 2.

Mångfald
Mångfald används i denna uppsats som ett relativt allomfattande och generellt begrepp, trots 
att denna användning har problematiserats i beskrivningen av forskningsläget. Det beror på att
resultaten som undersökningen genererar inte alltid kan härledas till ett singulärt tema i detta 
avseende. Därför blir det också svårt att diskutera mångfald utifrån ett enda perspektiv. Dock 
så används begreppet främst i uppsatsens diskussionsdel, där definitionen automatiskt 
tydliggörs i samband med det tema som behandlas. De mångfaldsrelaterade teman som 
diskuteras i denna uppsats är huvudsakligen sociala faktorer såsom klass och ekonomisk 
ställning samt individuella, regionala respektive nationella identiteter. Mångfaldsbegreppet är 
även närvarande i diskussioner om vems perspektiv olika historiekonstruktioner utgår ifrån.
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2. Undersökning, resultat och tolkning
Här presenteras resultaten av de statistiska undersökningarna av katalogen och studierna av 
årsberättelserna samt jämförelser och tolkningar av dessa. Fullständiga tabeller och diagram 
visas i bilagor och kommer därför enbart att beskrivas i den löpande texten. Detta för att de 
annars skulle utgöra ett för stort avbrott i uppsatsen. För varje undersökt år har två 
stapeldiagram och ett cirkeldiagram som visar fördelningen av det totala antalet 
katalogiserade föremål skapats. Stapeldiagrammen visar föremålens fördelning när givare och
insamlare respektive ämnesklassifikationer används som variabel. I dessa diagram har enbart 
de variabler med värdet >3 tagits med, i syfte att underlätta avläsningen. De givare/insamlare 
som syns i diagrammen har alltså donerat minst tre föremål (liktydigt med tre 
inventarienummer). Resterande givare och insamlare, dvs. de som endast donerat ett eller två 
föremål (eller inventarienummer) redovisas i tabeller i anslutning till varje diagram. Antal 
föremål per person visas inte i tabellerna, då det det säger sig självt att de har värdet ett eller 
två. Att resultatet visas på detta sätt beror på att det annars skulle vara svårt att överblicka, 
främst på grund av det stora antalet variabler. Det går också att hävda att enstaka eller par 
donerade föremål inte i samma utsträckning kommer att kunna peka på några uttalade 
preferenser eller någon slags medveten snedvridning.

I stapeldiagrammen över givare har variablerna sorterats i storleksordning, för att tydligt 
illustrera vilka givare och insamlare som stått för förvärv av flest föremål. Underordnat denna 
sortering är de sorterade i bokstavsordning från a-ö enligt efternamn. Variablerna i 
stapeldiagrammen över ämnesklassifikationer har sorterats på samma sätt som givare och 
insamlare; först enligt storlek och underordnat detta i bokstavsordning. Även i de 
efterföljande tabellerna är variablerna sorterade i bokstavsordning. I cirkeldiagrammen visas 
föremålens fördelning när den övergripande ämnesklassifikationen (antingen arkeologi eller 
kulturhistoria) används som variabel. Efter dessa diagram visas inga tabeller, då de endast 
innehåller två variabler. Samtliga kvantitativa resultat kommer att beskrivas i löpande text och
de fullständiga diagrammen och tabellerna kan ses i bilagorna.

I anslutning till diagrammen för varje undersökt år presenteras vad som har framhävts i 
årsberättelserna rörande samma tidsperiod. De nyförvärv som på olika sätt lyfts fram här ställs
upp i tabeller som även visar hur föremålen har registrerats i katalogen enligt variablerna 
inventarienummer, förvärvsomständigheter, givare/insamlare och ämnesklassifikationer. De 
fullständiga tabellerna kan även här ses i bilagorna. Vidare så redovisas även de som suttit i 
Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse samt de som angivits som anställda vid museet i 
årsberättelsen vid de undersökta åren. Hur frågor som berört insamling av föremål på olika 
sätt har behandlats vid styrelsens sammanträden, utifrån de sammanträdesprotokoll som finns 
bevarade i Gotlands Museums arkiv, kommer också att behandlas. Slutligen sammanfattas och
tolkas resultaten för varje undersökt år.
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2.1. Resultat och tolkning för år 1933

Givare och insamlare, diagram
Totalt fem personer har donerat tre föremål vardera, tre personer har donerat fyra föremål 
vardera och tio personer har donerat mellan fem och tio föremål vardera. Museivaktmästare 
Einar Johansson har donerat fjorton föremål och tjugotvå föremål har donerats av okända 
givare. De personer som bidragit med flest föremål är agent Erik Persson och Dr. Kurt 
Bergström med fyrtiofem respektive sextiofyra föremål. Skillnaden i antal mellan variablerna 
”okänd givare” och Erik Persson är lite drygt en dubblering och likaså är skillnaden mellan 
Erik Persson och Kurt Bergström stor. Listan över personer som skänkt färre än tre föremål 
vardera är lång. (Se Bilaga 1. Diagram 1.)

Ämnesklassifikationer, diagram
Sju ämnesklassifikationer innehåller tre föremål vardera, en innehåller fyra föremål och nio 
innehåller mellan fem och tio föremål. Sex ämnesklassifikationer innehåller mellan tio och 
tjugo föremål: smycken, möbler och mattor, kärl och behållare, matberedning i hemmet, 
nycklar och lås samt dräkt. I kategorin vapen syns tjugofyra föremål. I majoritet syns 
dräkttillbehör och redskap i allmänhet med fyrtiotvå respektive femtiofem föremål. Listan 
över kategorier med färre än tre föremål vardera är lång. (Se Bilaga 1. Diagram 2.)

Övergripande ämnesklassifikationer, diagram
Cirkeldiagrammet visar på en jämn fördelning mellan arkeologi och kulturhistoria med 
etthundrasjuttio respektive etthundrasjuttiotre föremål. (Se Bilaga 1. Diagram 3.)

Årsberättelsen, översikt
Total ökning i samlingar anges i årsberättelsen vara 257 inventarienummer, varav vissa sägs 
innehålla ett flertal föremål. Av nyförvärven benämns 53 stycken som gåvor och dessa anges 
specifikt ihop med givare i en lista.86 Inköpta föremål anges enbart som ”resten”, vilket 
förmodligen bör tolkas som att resterande nyförvärv, depositioner exkluderade, är inköpta och
inte donerade till museet.87 Särskilt anmärkningsvärda nyförvärv presenteras i en detaljerad 
lista under rubriken ”Bland nyförvärven må framhållas”. Vissa av dessa föremål presenteras 
med bilder.88 Årsberättelsen innehåller även artiklar som behandlar två av Amanuens E. 
Floderus arkeologiska undersökningar. Den första undersökningen som beskrivs här är en 
stenåldersboplats med markgravar vid Västerbjers i Gothem som även beskrivs som ”Det 
märkligaste stenåldersfynd, som under 1933 gjorts i vårt land”.89 Den andra undersökningen 
är ett gravfält vid St. Ihre i Hellvi som även beskrivs som ”Den mest omfattande 
gravfältundersökningen under 1933”.90

86 Meddelande från Gotlands Fornsal 1933, Gotländskt Arkiv, s. 91-92
87 Ibid., s. 91
88 Ibid., s. 93
89 Ibid., s. 96
90 Ibid., s. 96
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Föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmar
Landshövding A. E. Rodhe (ordförande), Rektor Richard Steffen, Konsul Carl E. Ekman, 
Lektor R. Björkegren, Konsul C. G. Björkander, f. Folkskollärare Theodor Erlandsson, 
Bankdirektör H. Ihre (suppleant), Överlantmätare V. Holmbäck (suppleant).

Museichef och anställda, nämnda i årsberättelsen
Ella Hellgren var chef för Gotlands Fornsal mellan 1920 och 1935. Hon hade även sedan 
tidigare år en koppling till museet, då hennes make, överstelöjtnant Ernst Hellgren, varit 
museichef mellan 1908 och 1920. Ella tog över efter hans bortgång.91 Att hon blev chef under 
sådana omständigheter gör henne unik i förhållande till de övriga cheferna som behandlas i 
denna studie. Även efter 1935 så fortsatte Ella att engagera sig i museets arbete.92 Hon talade 
mycket om behovet av att rädda Gotlands kulturarv och bland annat så beklagade hon sig i en 
artikel över den likgiltighet som många visade inför gamla föremål.93 Även i årsberättelsen för
1933 vädjade hon till allmänheten att inte avyttra eller sälja föremål, utan skänka dem till 
museet.94 Hennes huvudsakliga intresseområden rent föremålsmässigt beskrivs ha varit kläder 
och textilier generellt samt möbler, huvudsakligen högreståndsföremål.95

Ella Hellgren saknade utbildning i kulturhistoria, men hon beskrivs ha tagit emot mycket 
hjälp från erfarna kulturhistoriska forskare, bland andra Johnny Roosval.96 Att hon hade lång 
erfarenhet av arbetet vid Gotlands Fornsal är dock uppenbart i och med hennes relation till 
den förre museichefen Ernst Hellgren. Under en tioårsperiod i samband med första 
världskriget skall hon även ha vikarierat för honom som chef,97 vilket betyder att hon också 
hade erfarenhet av chefsjobbet specifikt. I en artikel i Gotlands Allehanda, publicerad i 
samband med hennes avgång som chef, beskrivs hennes roll och betydelse för Gotlands 
Fornsal på följande sätt:

Det är glädjande, att fru Hellgrens verksamhet alltjämt blir knuten vid vår Fornsal,
på vars utveckling och ordnande såväl hon som hennes avlidne make nedlagt ett 
mångårigt intresserat och framgångsrikt arbete. Det har visserligen varit henne 
förunnat att för det mera vetenskapliga arbetet få bistånd av flera stormän på 
arkeologiens[sic!] och konsthistoriens områden, men alla torde vara villiga att 
erkänna värdet av den ordnande och sammanhållande kraften, som med klar blick 
och praktiskt förstånd verkat där år efter år.98

Även då Ella Hellgren hade avgått som chef så förblev hon vid museet. Dels så vikarierade 
hon för sin efterträdare, Mårten Stenberger, när han inte var på plats,99 men även vid 
evakueringen av föremål under andra världskriget hjälpte hon till.100

91 Artikel, Ett 50-årigt Gotländskt Kulturarbete - några ord i anledning av Föreningen Gotlands Fornvänners 
Jubileum, Gotlänningen 1925-04-25

92 Artikel, Chefsskifte vid Fornsalen, Gotlands Allehanda, 1935-03-30
93 Artikel, Gotlands Fornsals samlingar, ”Hela Gotlands folks tillhörighet”, Ella Hellgren, GF, 1932-02-26
94 Meddelande från Gotlands Fornsal 1933, Gotländskt Arkiv, s. 92
95 Svahnström & Svahnström, i: Radhe (red.) (2005), s. 6
96 Ibid., s. 5
97 Ibid., s. 5
98 Artikel, Chefsskifte vid Fornsalen, Gotlands Allehanda, 1935-03-30
99 Svahnström & Svahnström, i: Radhe (red.) (2005), s. 5
100 Ibid., s. 8
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Övriga anställda på Gotlands Fornsal 1933 var fil.kand. Erik Floderus (amanuens, juni - 
september) och fil.kand. E. Bohrn (amanuens, juli - augusti). Erik Floderus beskrivs ha utfört 
diverse museiarbeten, bland annat omordning av de förhistoriska samlingarna samt haft 
ansvar för ”yttre fornvård” såsom besiktningar och grävningsarbeten. E. Bohrn arbetade 
mestadels inne på museet, bland annat med visningar.101

Nyförvärv framhävda i årsberättelsen, tabell
Fem föremål har framhävts från okända givare, tre föremål från Dr. Kurt Bergström, fyra 
föremål från agent Erik Persson samt två föremål från Edv. Thunegård. I övrigt har ett föremål
per givare framhävts. Åtta av föremålen faller under kategorin dräkttillbehör och vardera två 
föremål ur kategorierna modeller och andra hjälpmedel för minnet, möbler och mattor, 
personlig kropps- och skönhetsvård, religiösa högtider och gudstjänster samt smycken. I 
övrigt har ett föremål per ämnesklassifikation framhävts. Tolv av de föremål som framhävts i 
årsberättelsen kategoriseras som arkeologi och tio föremål kategoriseras som kulturhistoria. 
(Se Bilaga 1. Tabell 3.)

Föreningen Gotlands Fornvänners sammanträdesprotokoll
Vid styrelsemötet den 27 januari 1933 framhålls bland annat att inköp bör ske med större 
varsamhet och ”helst begränsas till sådana föremål vid vilka bestämda historiska traditioner 
voro fästade”.102 Vilka historiska traditioner som egentligen avsågs med detta är dock oklart. 
Vidare diskuterades diverse jordfynd från amanuens E. Floderus undersökningar av en grav 
vid Nybjärs, Hörsne, varav en bronsnål nämndes specifikt. En debatt verkar ha uppstått 
mellan föreningen och Riksantikvarieämbetet rörande huruvida föremålen skulle deponeras 
till Gotlands Fornsal eller tillfalla Statens Historiska Museum. Riksantikvarieämbetet hade 
under föregående år nekat Gotlands Fornsal förvärv av föremålen. Föreningen ansåg dock att 
eftersom museet inte hade många ”värdefulla bronsåldersföremål”103 samt att fynden också 
kompletterade tidigare förvärvade föremål från samma plats så kunde detta inte godkännas.104

Tolkning av resultaten för år 1933
Många personer har skänkt färre än tre föremål,105 vilket tyder på att många olika donationer, 
innehållande relativt få föremål vardera, bör ha gjorts under året. Samma sak gäller för 
ämnesklassifikationer,106 vilket även skulle kunna utläsas som att fokus inte har varit på 
insamling av specifika föremålstyper. Tjugotvå föremål donerades av okända givare;107 ett 
relativt stort antal. Detta behöver dock inte betyda att givarna inte har velat ge sig tillkänna, 
utan att deras namn inte har skrivits ned vid registrering. Sådan information är svår att 
registrera i efterhand, då det kan vara svårt att komma ihåg vem som har skänkt föremålet om 
det dröjer mellan accession och registrering. För att undvika fel är det då möjligt att 
registratorn istället har undvikit att fylla i någonting.

101 Meddelande från Gotlands Fornsal 1933, Gotländskt Arkiv, s. 97
102 § 5, Protokoll vid sammanträde med styrelsen för föreningen Gotlands Fornvänner, den 27 januari 1933
103 § 11, Protokoll vid sammanträde med styrelsen för föreningen Gotlands Fornvänner, den 27 januari 1933
104 Ibid.
105 Bilaga 1. Tabell 1. Givare och insamlare 1933
106 Bilaga 1. Tabell 2. Ämnesklassifikationer 1933
107 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933
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Föremål från okända givare har lyfts fram i störst utsträckning i årsberättelsen. Det 
överensstämmer inte riktigt med statistiken, där denna variabel är den tredje största. De två 
mest prominenta givarna enligt statistiken, Dr. Kurt Bergström och agent Erik Persson 
representeras dock i årsberättelsen med ett relativt högt antal föremål. Att fler föremål ur 
kategorin dräkttillbehör har lyfts fram i årsberättelsen kan också ses som en korrekt 
representation av statistiken. De ämnesklassifikationer som representeras av två föremål 
vardera i årsberättelsen är modeller och övriga hjälpmedel för minnet, möbler och mattor, 
personlig kropps- och skönhetsvård, religiösa högtider och gudstjänster samt smycken. Av 
dessa uppvisar smycken det högsta värdet i statistiken. Inga föremål i kategorin redskap i 
allmänhet har dock framhävts i årsberättelsen, trots att denna kategori är i majoritet i 
statistiken. De övergripande ämnesklassifikationerna är både i statistiken och årsberättelsen 
fördelade relativt jämnt.

Föreningen Gotlands Fornvänner hade vid ett av sina sammanträden 1933 beslutat att det 
insamlade materialet borde begränsas till föremål som kunde kopplas till bestämda, historiska 
traditioner.108 Detta skulle kunna ses som en förankring av de prioriteringar som föranledde 
Per Arvid Säves arbete, då han fokuserade på att samla in material från tiderna före 
medeltidens slut samt föremål från det gamla bondesamhället.109 Mellan tiden för museets 
grundande och tiden som denna uppsats behandlar beskrivs dock prioriteringarna ha skiftat 
för att i större utsträckning fokusera på det forntida och medeltida kulturarvet.110 Styrelsen har
inte definierat i protokollet att det som avses i ovannämnd paragraf är just forntida föremål 
specifikt, men Ella Hellgrens meddelande i 1933-års årsberättelse avslöjar möjligen att det 
skulle kunna vara en del av anledningen till att vikten av en anknytning till historiska 
traditioner poängteras.111 Paragrafen kan dock även tolkas som att man helt enkelt inte velat 
samla in föremål med okänd proveniens, antingen av bekvämlighetsskäl eller av någon annan 
anledning.

Två bronsbeslag med silverbeläggningar och karolingisk ornamentik, som samlades in från en
Edv. Thunegård, har lyfts fram i årsberättelsen,112 men givaren har bara skänkt dessa föremål 
totalt.113 Detta gör att hen framgår som en framstående givare enligt årsberättelsen, trots att det
inte stämmer sett till vilka som skänkt flest föremål totalt. Detta tyder på att föremålen har 
framhävts av andra anledningar än gåvans omfattning. Möjligen ansågs de vara av det äldre 
slaget eftersom de tillhör kategorin arkeologi. De kan även ha setts som anmärkningsvärda 
om Edv. Thunegård sågs som en intressant person i något avseende, men hen lyfts inte fram 
särskilt i årsberättelsen jämfört med övriga givare,114 varför föregående tolkning möjligen är 
mer trolig. Många föremål som lyfts fram i årsberättelsen inom arkeologi tillhör också någon 
av kategorierna dräkttillbehör eller smycken,115 vilket överensstämmer med statistiken där 
båda uppgår till ett relativt högt antal.116 Edv. Thunegårds föremål kan därför också ha lyfts 
fram för att det samlades in mycket inom dessa kategorier under året, då bronsbeslagen 
klassificerats som dräkttillbehör.117

108 § 5, Protokoll vid sammanträde med styrelsen för föreningen Gotlands Fornvänner, den 27 januari 1933
109 Legnér, i: Daun (2013), s. 147-149
110 Legnér, i: Palmenfelt (2013), s. 126
111 Meddelande från Gotlands Fornsal 1933, Gotländskt Arkiv, s. 92
112 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
113 Bilaga 1. Tabell 1. Givare och insamlare 1933
114 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
115 Ibid.
116 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933
117 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
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Föremål som framhävts inom kulturhistoria tillhör generellt kategorierna modeller och andra 
hjälpmedel för minnet, personlig kropps- och skönhetsvård, möbler och mattor samt religiösa 
högtider och gudstjänster.118 Många av de kulturhistoriska föremålen kan även ses som 
högreståndsföremål eftersom majoriteten av dem har tillhört människor ur de övre 
samhällsklasserna eller är tillverkade i ädla material.119 Detta kan tyda på att museichefens 
intressen indirekt också kan ha påverkat vad som har lyfts fram, då Ella Hellgrens intressen 
bland annat har beskrivits vara högreståndsföremål och textilier.120

En annan intressant observation som kan göras utifrån statistiken över de insamlade 
föremålens ämnesklassifikationer är att inga föremål ur kategorin redskap i allmänhet har 
framhävts i årsberättelsen,121 trots att denna föremålstyp är i majoritet i statistiken.122 Detta 
talar därför även emot att föremål som tillhör de ämnesklassifikationer som det har samlats in 
flest av uteslutande har framhävts. I förlängningen tyder detta i sin tur på att det som 
framhävts i årsberättelsen inte konsekvent verkar ha baserats på några särskilda kriterier, utan 
att flera olika faktorer förmodligen har påverkat varje enskilt fall.

Inget av de tretton föremål som donerats av museivaktmästare Einar Johansson har heller 
framhävts i årsberättelsen,123 trots att han är på fjärde plats i statistiken över de som skänkt 
flest föremål.124 Han kommer dock inte i närheten av de mest prominenta givarna. Föremålen 
från Einar Johansson tillhör olika ämneskategorier, men majoriteten tillhör matberedning i 
hemmet. Ingen av ämnesklassifikationerna som föremålen kan identifieras inom kan dock 
sägas uppvisa ett högt värde i statistiken.125 En del av dessa föremål beskrivs även i katalogen 
ha anträffats av vaktmästaren på vinden i en byggnad vid Specksgränd 9 i Visby.126 Möjligen 
kan det vara därför som föremålen inte har ansetts som anmärkningsvärda; de verkar inte ha 
ansetts höra ihop, utöver det faktum att de påträffats på samma plats och de tillhörde inte 
heller någon av de kategorier som det samlats in flest föremål av.

Ett jämförelsevis högt antal föremål har däremot framhävts från Dr. Kurt Bergström som 
enligt statistiken var den mest framstående givaren sett till antal skänkta föremål totalt.127 Vad 
som däremot inte framgår i varken årsberättelsen eller katalogen är att Dr. Kurt Bergström satt
i styrelsen för Gotlands Fornvänner år 1931.128 Han avsade sig platsen ett år senare och 
ersattes av f. folkskolläraren Theodor Erlandsson,129 men möjligen kan detta, kombinerat med 
att Kurt Bergström även förekommer som en prominent givare under i stort sett hela 1930-
talet,130 tyda på ett engagemang i Fornsalens arbete samt att han hade en nära relation till 
styrelsemedlemmarna. Detta utgör en möjlig förklaring till varför hans gåvor har framhävts i 
årsberättelsen samt varför så många föremål har samlats in ifrån honom.

118 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
119 Ibid.
120 Svahnström & Svahnström, i: Radhe (red.) (2005), s. 6
121 Ibid.
122 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933
123 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
124 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933
125 Ibid.
126 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
127 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933
128 Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för 1931, Gotländskt Arkiv, s. 80
129 Ibid., s. 89
130 Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelser för år 1930-1937, Gotländskt Arkiv

26



Det är däremot svårt att tolka varför agent Erik Persson har skänkt så många föremål,131 samt 
varför hans gåvor också har framhävts mycket i årsberättelsen.132 Det framgår inte vad för typ 
av agent Erik Persson var och om han hade någon koppling till museet så är den okänd. Inte 
heller går det att göra kopplingar via Erik Perssons framhävda gåvor och de ämneskategorier 
som föremålen tillhör, vilka är religiösa högtider och gudstjänster, möbler och mattor samt 
byggnadsutrustning och byggnadsdetaljer.133 Möjligen kan detta därför vara ett fall där en 
persons gåvor faktiskt har framhävts mer i relation till antalet skänkta gåvor under hela året.

131 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933
132 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
133 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
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2.2. Resultat och tolkning för år 1944

Givare och insamlare, diagram
Det totala antalet insamlade föremål är lågt 1944. Tre givare har donerat tre föremål vardera 
och en givare fyra föremål. Mårten Stenberger och fröken Gustava Meukow dominerar 
statistiken med tjugonio respektive trettiofyra föremål. Listan över de som skänkt färre än tre 
föremål vardera är relativt kort. (Se Bilaga 1. Diagram 4.)

Ämnesklassifikationer, diagram
Tre ämnesklassifikationer innehåller tre föremål vardera, en klassifikation fyra föremål och 
totalt sex klassifikationer visar på mellan fem och tio föremål. I majoritet syns konst och 
dräkttillbehör med femton respektive tjugoen föremål. Listan över ämnesklassifikationer med 
färre än tre föremål är kort. (Se Bilaga 1. Diagram 5.)

Övergripande ämnesklassifikationer, diagram
Statistiken visar på en jämn fördelning mellan arkeologi och kulturhistoria med femtioen 
respektive femtiotvå föremål. (Se Bilaga 1. Diagram 6.)

Årsberättelsen, översikt
Samlingarna beskrivs i årsberättelsen ha ökat med trettiotvå nummer, motsvarande ca. två 
tusen föremål under 1944. Delar av museet var under året stängda för besökare eftersom 
föremålen var evakuerade,134 detta på grund av andra världskriget.135 De föremål som hade 
evakuerats var huvudsakligen deponerade tavlor, medeltida och kyrkliga föremål samt 
ädelmetaller.136 De som donerat föremål till museet detta år omnämns i en lista, dock så är 
föremålen inte specificerade eller knutna till någon person. Antal inköp till museet nämns inte 
heller i årsberättelsen. De särskilt utmärkande nyförvärven beskrivs i löpande text.

Föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmar
Landshövding Erik Nylander (ordförande), Rektor Richard Steffen, Konsul C. G. Björkander, 
Intendent Th. Erlandsson, Läroverksadjunkt D. Glansholm, K. F. Söderdahl, Biskop Thorsten 
Ysander, Bankdirektör H. Ihre (suppleant), Länsbokhållare B. A. Ljungholm (suppleant), 
Länsantikvarie Docent Mårten Stenberger (sekreterare), Bankdirektör V. Alfvegren (revisor), 
Konsul Erik Lundberg (revisor), Länsjägmästare R. Melin (revisorssuppleant), Trafikassistent 
Carl Eric Ekman (revisorssuppleant).

134 Gotlands Fornvänners verksamhet 1944, Gotländskt Arkiv, s. 92
135 Gotland tog emot båtflyktingar under andra världskriget och det är därför inte osannolikt att många 

gotlänningar hade personliga erfarenheter av kriget. Se: Holmert (1999)
136 Svahnström, i: Theliander (red.) (2013), s. 12
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Museichef och anställda, nämnda i årsberättelsen
Gotlands Fornsals chef mellan 1935 och 1946 var Mårten Stenberger, den första av cheferna 
som även var Länsantikvarie. Det innebar att museichefen, från och med år 1935, hade fler 
ansvarsområden. Bland annat så skulle Länsantikvarien medverka som konsulent åt 
hembygdsföreningar, inventera och besiktiga fornminnen samt sköta Föreningen Gotlands 
Fornvänners administrativa arbete och vara styrelsens sekreterare.137 Mårten Stenberger var 
för övrigt arkeolog till yrket och hade tidigare även arbetat på museet som amanuens.138 Han 
skrev både för Gotländskt arkiv139 och för dagstidningarna om fornsalens nyförvärv, där 
mestadels jordfynd som av honom ansågs särskilt anmärkningsvärda diskuterades,140 
exempelvis skrev han en artikel om Hägvaldsskatten som publicerades i tidningen 
Gotlänningen 1944.141 Mårten Stenberger avgick som chef för Gotlands Fornsal år 1946, då 
han erbjudits en tjänst som förste antikvarie vid Statens Historiska Museum.142 Anställd som 
amanuens vid Gotlands Fornsal 1944 var fil.lic. Gunnar Svahnström.143

Nyförvärv framhävda i årsberättelsen, tabell
Ett föremål per unik givare har framhävts, totalt sex stycken. Vardera två föremål faller under 
kategorierna dräkttillbehör respektive konst. I övrigt har ett föremål per ämnesklassifikation 
framhävts. Fyra av de föremål som framhävts i årsberättelsen kategoriseras som arkeologi och
två föremål kategoriseras som kulturhistoria. (Se Bilaga 1. Tabell 2.)

Nyförvärv som framhävs i årsberättelsen men saknas i katalogen
Silverskatt från vikingatiden, påträffad i Hägvalds, Gerum i december 1943 
(Hägvaldsskatten). Framhävs i årsberättelsen som ”Årets viktigaste förvärv från förhistorisk 
tid”144 och Konsul C. G. Björkander förklaras även, med Riksantikvarieämbetets 
godkännande, ha bistått Gotlands Fornsal med de ekonomiska medel som behövdes för att 
fyndet skulle kunna köpas in till museet 1944.145 Fyndet registrerades i katalogen 1943.146

Föremål ur skomakare Karl Jakobssons samlingar, bl.a. en yxa från stenåldern, en hyvel från 
1791 samt ett förgyllt ryggknappsspänne från vendeltid.147 Hör möjligen till föregående, 
alternativt nästföljande år. Har ej kunnat identifieras i katalogen.148

137 Artikel, Fornminnesvården i Länet, Länsantikvariens arbetsuppgifter, Gotlands Posten, 1935-02-08
138 Artikel, Chefsskifte vid Fornsalen, Gotlands Allehanda,  1935-03-30
139 Mårten Stenberger, i: Gotländskt Arkiv (1945), s. 13-26
140 Artikel, Romersk hantverksprodukt till Fornsalen, Mårten Stenberger, Gotlands Allehanda, 1935-07-13
141 Artikel, Hägvaldsskatten till Fornsalen, Mårten Stenberger, Gotlänningen, 1944-08-22
142 Föreningen Gotlands Fornvänners verksamhet år 1945, Gotländskt Arkiv, s. 112
143 Gotlands Fornvänners verksamhet 1944, Gotländskt Arkiv, s. 91
144 Ibid., s. 92
145 Ibid., s. 92
146 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
147 Gotlands Fornvänners verksamhet 1944, Gotländskt Arkiv, s. 92
148 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
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Föreningen Gotlands Fornvänners sammanträdesprotokoll
Det förekom vid ett av styrelsens sammanträden 1944 en diskussion rörande en samling 
föremål från Ava på Fårö, som erbjudits Fornsalen av direktör Alf Bjurqvist i Stockholm. 
Föremålen hade tillhört en då avliden fyrvaktare och Fornsalen hade tidigare erbjudits köpa 
samlingen för 5000 kr. Detta pris ansågs dock vara för högt, varpå amanuens Gunnar 
Svahnström utsändes för att inspektera samlingen. Enligt Svahnströms utsago så kunde endast
delar av samlingen anses värdefulla för museet.149 Samtliga av dessa föremål var jordfynd från
stenålder upp till medeltid, vilket även styrelsen instämde i. Resterande föremål bedömdes 
som överflödiga på grund av att det redan fanns liknande föremål i museets samlingar.150 
Dessa föremål registrerades dock inte i katalogen under 1944.151

Tolkning av resultaten för år 1944
Sveriges nationella och kulturella identitet beskrivs bland annat av Grundberg som att ha 
formats under perioden 1880 till 1930,152 vilket även skulle kunna sägas om Gotland i och 
med grundandet av museet och det efterföljande formandet av ett gotländskt kulturarv. Under 
mitten på 1900-talet svalnade dock intresset för kulturarv generellt, delvis på grund av de 
framtidsvisioner som började ersätta idéerna om historiebaserat nationellt 
identitetsuppbyggande, åtminstone i Sverige generellt.153 Den lägre insamlingen av antalet 
unika inventarienummer vid museet under 1944154 skulle visserligen kunna ses som ett 
symptom av detta, men sannolikheten är större att den berodde på andra världskriget. Nu hade
dessutom kulturvården i Sverige organiserats och centraliserats, en utveckling vars effekter 
även hade nått ut regionalt. De regionala museicheferna var nu landsantikvarier knutna till 
Riksantikvarieämbetet,155 så även på Gotland.

Trots att antalet insamlade inventarienummer är relativt lågt 1944 så beskrivs antalet föremål 
uppgå till två tusen i årsberättelsen,156 troligtvis för att många av de föremål som samlats in 
vid arkeologiska utgrävningar har registrerats under gemensamma huvudnummer. De föremål 
som framhävs i årsberättelsen 1944 kommer från personer som enligt statistiken över 
insamlade föremål endast har skänkt tre föremål eller färre totalt,157 varav ett föremål per 
person har lyfts fram som särskilt intressant.158 Ingen av givarna har därmed lyfts fram mer än 
någon annan. Inga föremål från varken Gustava Meukow eller Mårten Stenberger, som är i 
majoritet bland givarna enligt statistiken, har dock framhävts i årsberättelsen.159

149 Svahnström, Gunnar, Till Gotlands Fornsal, den 12 september 1944, Bilaga i: Protokoll fört vid sammanträde
med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 20 september 1944

150 § 5, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 20 september 
1944

151 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
152 Grundberg (2000), s. 36
153 Ibid., s. 36
154 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
155 Grundberg (2000), s. 64
156 Gotlands Fornvänners verksamhet 1944, Gotländskt Arkiv, s. 92
157 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
158 Bilaga 1. Tabell 6. Föremål framhävda i årsberättelsen 1944
159 Ibid.
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Föremålen från Gustava Meukow tillhörde hennes dödsbo och donerades genom Anna 
Meukow.160 Samtliga faller under ämnet kulturhistoria och kan uppdelas i ett antal olika 
ämnesklassifikationer, varav majoriteten tillhör konst, dräkt, dräkttillbehör och textilrelaterade
kategorier.161 Kan det vara så att föremålen inte har framhävts för att de tillhört ett dödsbo och
donerades av vad som bör ha varit en nära anhörig till den avlidna personen? Det är inte 
osannolikt att Anna, som ju kan ses som den egentliga givaren rent praktiskt, kan ha velat 
undvika att gåvan uppmärksammades, vilket troligtvis hade skett om den lyftes fram i 
museets årsberättelse på grund av dess storlek i förhållande till övrigt insamlat material.

Föremålen som beskrivs ha skänkts till museet av Mårten Stenberger tillhör uteslutande 
kategorin arkeologi.162 Därför är det sannolikt att de har samlats in av Mårten Stenberger vid 
arkeologiska utgrävningar under året. Han var därmed inte givare eller donator i ordets rätta 
bemärkelse, utan snarare den som förde in dem till museet. Kan det då även vara därför som 
dessa föremål inte har framhävts i årsberättelsen, trots att de utgör en stor del av det insamlade
materialet totalt? Föremål som samlades in vid arkeologiska utgrävningar kanske inte ansågs 
behöva redovisas i årsberättelsen på samma sätt som gåvor eller inköp eftersom arkeologiska 
utgrävningar även styrdes av yttre faktorer. Fornlämningar värderades och skyddades rigoröst 
på nationell nivå163 och därför bör det även ha funnits separata rutiner rörande urvalet av det 
som skulle samlas in och visas upp från arkeologiska utgrävningar.

Att jordfynd har redovisats annorlunda än andra föremål syns även i de artiklar och 
beskrivningar som behandlar utförda arkeologiska utgrävningar under år 1944. Silverskatten 
från Hägvalds har exempelvis givits stort utrymme i årsberättelsen (detta är det enda 
nyförvärvet som även visas med bild164), trots att dessa föremål egentligen hade förvärvats 
och registrerats i katalogen under föregående år.165 Detta kan möjligen förklaras av annorlunda
förvärvsomständigheter för arkeologiskt material i allmänhet, men även för detta fynd 
specifikt. Dels behövdes ett ekonomiskt bidrag från en av föreningens styrelsemedlemmar för 
att Hägvaldsskatten skulle kunna förvärvas och dels sågs skattfyndet som ett av de viktigaste 
fynd från förhistorisk tid som hade gjorts under 1943.166 Troligtvis kan det förklara varför 
skatten lyftes fram även1944. I Gotländskt Arkiv samma år publicerades dessutom en artikel 
om gotländska skattfynd, skriven av Mårten Stenberger.167 Härmed så kan de arkeologiska 
fynden från museichefens undersökningar ändå sägas ha framhävts i årsberättelsen, men inte 
på samma sätt som förvärven från andra personer. Mårten Stenbergers insamlade föremål 
framhävdes i rapporter och artiklar som behandlade de olika projekten, inte som gåvor.

160 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
161 Ibid.
162 Ibid.
163 Grundberg (2000), s. 65
164 Gotlands Fornvänners verksamhet 1944, Gotländskt Arkiv, s. 93
165 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
166 Gotlands Fornvänners verksamhet 1944, Gotländskt Arkiv, s. 92
167 Mårten Stenberger, i: Gotländskt Arkiv (1945), s. 13-26

31



Förhållandet mellan ämnesklassifikationerna i det faktiskt insamlade materialet verkar dock 
även ha påverkat vad som framhävts i årsberättelsen 1944 eftersom kategorierna 
dräkttillbehör och konst utgör majoritet både i statistiken över insamlade föremål168 och i 
årsberättelsen.169 Sett till förhållandet mellan de mer övergripande ämnesklassifikationerna 
arkeologi och kulturhistoria syns dock en viss dissonans eftersom statistiken här visar 
kulturhistoria i majoritet,170 men bland föremålen som har framhävts i årsberättelsen så är 
istället arkeologi i majoritet,171 i synnerhet om även artikeln om Hägvaldsskatten samt det 
faktum att de enda två föremålen ur kategorin kulturhistoria som har lyfts fram i 
årsberättelsen tillhör ämnesklassifikationen konst172 skulle vägas in. Den något 
oproportionerliga förekomsten av arkeologiskt material i årsberättelsen kan möjligen tolkas 
som ett tecken på museichefens inflytande på det som samlades in och framhävdes.

168 Bilaga 1. Diagram 5. Ämnesklassifikationer 1944
169 Bilaga 1. Tabell 6. Föremål framhävda i årsberättelsen 1944
170 Bilaga 1. Diagram 6. Övergripande ämnesklassifikationer 1944
171 Bilaga 1. Tabell 6. Föremål framhävda i årsberättelsen 1944
172 Ibid.
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2.3. Resultat och tolkning för år 1954

Givare och insamlare, diagram
Det totala antalet insamlade föremål förefaller högt 1954, men det totala antalet givare under 
året är relativt lågt i jämförelse. Två personer har donerat tre föremål vardera, en person sju 
föremål och en person tolv föremål. Greta Arwidsson och fröken Emelie Molér har bidragit 
med fyrahundrafemtiosju respektive femhundratjugotre föremål. Listan med personer som 
skänkt färre än tre föremål är relativt kort. (Se Bilaga 1. Diagram 7.)

Ämnesklassifikationer, diagram
Sju ämnesklassifikationer innehåller tre till fyra föremål och lika många innehåller fem till tio 
föremål. Åtta klassifikationer visar på mellan tio och trettio föremål och fyra klassifikationer 
mellan trettio och femtio. Kategorierna osteologi samt möbler och mattor innehåller femtioen 
föremål vardera och smycken samt heminredning och möblering innehåller femtiosju föremål 
vardera. Metallhantverk, dräkttillbehör, kärl och behållare samt servering och förtäring är i 
majoritet med sextiofem, sjuttiofyra, etthundrasju respektive etthundratjugoåtta föremål. 
Listan över ämneskategorier som innehåller färre än tre föremål är relativt kort. (Se Bilaga 1. 
Diagram 8.)

Övergripande ämnesklassifikationer, diagram
Diagrammet visar på en jämn fördelning mellan arkeologi och kulturhistoria, dock med 
kulturhistoria i majoritet. (Se Bilaga 1. Diagram 9.)

Årsberättelsen, översikt
Den totala ökningen i samlingarna för 1954 är ej utskriven i årsberättelsen, men de gåvor som 
inkommit till museet anges utförligt ihop med information om givarna i en lista. Inköp är ej 
utskrivet.173 Under rubriken ”Gotlands Fornsals stora nyförvärv 1954-55”174 beskrivs även ett 
antal nyförvärv (både kulturhistoriska föremål och arkeologiska fynd) mycket utförligt i 
artiklar skrivna av Greta Arwidsson och Sven-Erik Noréen.175

Omfattande arkeologiska undersökningar rapporteras ha gjorts på flera platser under året, 
bland annat vid Hallfreda i Follingbo, Ardags i Ekeby, Ihre i Hangvar och Stora Bjärs i 
Stenkyrka. Utgrävningarna beskrivs ha utförts av Greta Arwidsson, amanuens Sven-Erik 
Noreen, amanuens Ulla Silvén samt ett antal korttidsanställda assistenter. Utöver de 
arkeologiska undersökningarna har även en mängd restaureringar utförts, mestadels på kyrkor.
Större arbeten beskrivs ha utförts vid Alva, Hogrän, Lye, Lärbro och Vall kyrkor samt mindre 
arbeten vid Bunge, Dalhem, Hejdeby, Stånga och Norrlanda kyrkor. Restaureringarna har 
översetts av Greta Arwidsson samt amanuens Sven-Erik Noreen.176

173 Gotlands Fornvänners årsberättelse 1954, Gotländskt Arkiv, s. 108
174 Gotlands Fornsals stora nyförvärv 1954-55, Gotländskt Arkiv, s. 83
175 Ibid., s. 83
176 Gotlands Fornvänners årsberättelse 1954, Gotländskt Arkiv, s. 106
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Museet beskrivs också ha mottagit en större pengadonation av Konsul C.G. Björkander. 
Pengarna skall ha satts in i en fond för att i första hand gå till inköp av på Gotland funna 
föremål från forntid eller medeltid, i andra hand till inköp av fornminnes- eller 
naturskyddsområden, i tredje hand till vetenskaplig bearbetning av befintliga föremål från 
forntid eller medeltid och i fjärde hand till förbättring av utställningsmöjligheterna på 
museet.177

Föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmar
Landshövding Åke Hovgard (ordförande), Konsul C. G. Björkander, Konsul Henrik Ihre, 
Apotekare Ada Block, Landstingsman Erik Forslund, Lektor Lennart Bohman, 
Redaktionssekreterare P. Sollerman, Landsantikvarie Gotlands län Greta Arwidson (ordinarie 
ledamot och sekreterare), Länsarkitekt Olle Karth (suppleant), Ingenjör P. M. Bengtsson 
(suppleant), Kamrer Arne Lindström (suppleant), Redaktör Arthur Nilsson (suppleant, 
Läroverksadjunkt A. B. Ullstrand (suppleant)., Bankkamrer V. Alfvegren (revisor), Konsul 
Erik Lundberg (revisor), Länsjägmästare Ragnar Melin (revisorssuppleant), Trafikinspektör 
C. E. Ekman (revisorssuppleant).

Museichef och anställda, nämnda i årsberättelsen
Gotlands Fornsals chef samt landsantikvarie för Gotlands län mellan 1946 och 1956 var Greta
Arwidsson. Beslutet att utse henne till museichef var inte enhälligt, en del ville hellre se den 
tidigare amanuensen Gunnar Svahnström som chef. Hon bedömdes dock som bättre 
kvalificerad för tjänsten vid den här tidpunkten, främst på grund av sina akademiska meriter 
inom förhistorisk arkeologi. Hon ansågs dessutom vara en kompetent fältarkeolog och hon 
hade lång erfarenhet av arbete vid ett flertal museiinstitutioner i Sverige.178

Själv beskrev Greta Arwidsson Gotland som en stimulerande plats att arbeta på, främst på 
grund av de arkeologiska fynd som gjordes på ön. I en intervju med GO179 som publicerades 
ett halvår efter hennes tillträde som museichef sade hon sig även uppskatta gotlänningarnas 
engagemang för kulturarv och för de arkeologiska fynden:

Jag har redan lärt känna gotlänningen som överraskande hänsynsfull när det gäller
fornminnen. Han vet hur han skall bete sig, när han finner något i den rika 
gotländska jorden. En gotlänning är stolt över att saker påträffas på hans mark. 
Han avtrubbas inte i sin kärlek till det gamla genom de talrika fynden.180

Greta verkar även ha varit mån om att skydda de fasta fornlämningarna på Gotland. I en 
debattartikel i Gotlänningen beklagade hon sig över att många fasta fornlämningar, vilka hon 
beskrev som helt unika i sitt slag, förstördes vid rabbisjakt.181

177 Gotlands Fornvänners årsberättelse 1954, Gotländskt Arkiv, s. 107
178 Artikel, Kvinnlig chef utsedd för Gotlands Fornsal, GO, 1946-04-25
179 Artikel, Fornvårdsintresset på ön stimuleras i arbetet, GO, 1946-11-15
180 Ibid.
181 Artikel, Upprörd landsantikvarie anklagar: Rabbisjägare förstör fornminnen av enastående kulturellt värde, 

Gotlänningen, 1948-05-20
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Landsantikvariens ansvarsområden växte även under Greta Arwidssons tid som chef för 
museet, vilket inte minst syns i årsberättelsen för 1954 i det stora antal utgrävningar och 
restaureringar som hon var med och utförde och besiktigade. I årsberättelsen för 1956, där 
Greta Arwidsson avtackas för sin tjänstgöring i en artikel skriven av landshövding Åke 
Hovgard, poängteras också hennes chefsperiod som förlagd i ”ett omvälvande skede för 
svensk kulturminnesvård”,182 främst på grund av de jordbruksrationaliseringar, 
stadssaneringar och vägbyggen som då genomfördes. Dessa processer benämns dock ändå ha 
varit relativt smärtfria för kulturvården på Gotland,183 även om de medförde ett större behov 
av kulturvårdande åtgärder.

Bland övriga anställda på museet som beskrivits i årsberättelsen 1954 syns Mårten Stenberger
(antikvarie), fil.kand. Evald Gustafsson (amanuens), fil.kand. Ulla Silvén (amanuens) och 
fil.lic. Sven-Erik Noreen (amanuens). Bland periodvis anställda assistenter syns fil.stud. Sven 
Hedin, fil.kand. Börje Rosén, fil.stud. Christian Axel-Nilsson, studeranden Torsten Seigerlund
samt ett antal gymnasister som främst skall ha bistått vid arkeologiska fältarbeten.184

Nyförvärv framhävda i årsberättelsen, tabell
Emelie Molér är den enda person vars gåva har lyfts fram i årsberättelsen och kan identifieras 
i katalogen. Gåvan innefattar över fem hundra föremål och de flesta tillhör kategorierna 
servering och förtäring, heminredning och möblering samt möbler och mattor. Enbart 
kulturhistoriska föremål har därmed lyfts fram, förutsatt att föremålen som inte registrerats i 
katalogen, men ändå framhävts i årsberättelsen detta år utelämnas. (Se Bilaga 1. Tabell 3.)

Nyförvärv som framhävs i årsberättelsen men saknas i katalogen
Guldringsfynd från Burs i Källunge. Fyra guldringar funna av lantbrukaren Adolf Pettersson. 
Fyndet beskrivs som ”mycket praktfullt”185 och ringarna ansågs värdefulla, då Fornsalen inte 
hade några liknande ringar sedan tidigare. Ringarna bedömdes även ha stort vetenskapligt 
värde.186 Registrerades i katalogen 1956.187

Biskop Lütkemans remmare, skänkt av Henrik och Elisabeth Ihre. Från 1700-talet, av ofärgad
och slipad kristall, troligtvis tillverkat vid Kungsholms glasbruk. Beskrevs ha ett stort person- 
och kulturhistoriskt värde, då givaren även bifogat proveniens. Den skall ha tillhört Wisby 
stifts första biskop; Gabr. Timoth. Lütkeman.188 Registrerades i katalogen 1955.189

C. K. Gahnbergs donation bestående av en stenålderssamling med över två hundra föremål, en
silverbägare tillverkad av J. P. Molerus 1815, två tennstop från Karl-Johanstiden samt en 
tennskål av 1600-talstyp signerad C. F. Detta var en testamentarisk gåva, där museet fick välja
ut vad de ville ha.190 Registrerades i katalogen 1955.191

182 Hovgard, i: Gotländskt Arkiv (1956), s. 7
183 Ibid., s. 7
184 Gotlands Fornvänners årsberättelse 1954, Gotländskt Arkiv, s. 106
185 Gotlands Fornsals stora nyförvärv 1954-55, Gotländskt Arkiv, s. 83
186 Ibid., s. 83
187 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
188 Gotlands Fornsals stora nyförvärv 1954-55, Gotländskt Arkiv, s. 84-86
189 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
190 Gotlands Fornsals stora nyförvärv 1954-55, Gotländskt Arkiv, s. 89-90
191 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01

35



Föreningen Gotlands Fornvänners sammanträdesprotokoll
I föreningens styrelsemötesprotokoll för januari 1954 beskrivs Vägförvaltningen i Gotlands 
län ha beslutat att den extrapersonal som bistått vid Länsantikvariens utgrävningar, på grund 
av det växande behovet av fornminnesundersökningar, skulle kunna avlönas genom medel 
från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. I samband med detta beslut bestämde föreningens 
styrelse att behålla amanuens Sven-Erik Noreen som anställd under 1954, förutsatt att 
Riksantikvarieämbetet även skulle garantera bidraget till dennes avlöning som 
landsantikvarien hade ansökt om.192

Tolkning av resultaten för år 1954
Jämförelsen av årsberättelsen med statistiken över insamlade föremål sett till de mest 
framstående givarna under 1954 kompliceras eftersom Emelie Molérs bohag är den enda gåva
som lyfts fram i årsberättelsen som även kan identifieras i katalogen samma år.193 Föremål 
insamlade av Greta Arwidsson, som tillsammans med Emelie Molér utgör majoritet i 
statistiken,194 framhävs inte i årsberättelsen. Inga föremål från Kams, Lummelunda; den tredje
mest framstående givaren,195 har heller lyfts fram. Emelie Molérs gåva har däremot både 
framhävts i årsberättelsen samt i en artikel, där bilder på hennes hus och inredningar 
presenteras.196 I och med detta så är det även enbart Emelie Molérs föremål i årsberättelsen 
som kan jämföras med statistiken över ämnesklassifikationer. Föremålen tillhör olika 
kategorier, varav servering och förtäring är i majoritet, åtföljt av heminredning och möblering 
samt möbler och mattor.197 Det som har framhävts i årsberättelsen kan dock inte sägas 
överensstämma med statistiken i detta avseende. Visserligen är servering och förtäring i 
majoritet även i statistiken men denna kategori åtföljs egentligen av kärl och behållare samt 
dräkttillbehör, vilka innehåller totalt etthundrasju respektive sjuttiofyra föremål.198

Även mellan arkeologi och kulturhistoria syns dissonanser i jämförelserna, främst för att 
Emelie Molérs bohag uteslutande bestod av föremål inom kulturhistoria.199 Statistiken visar på
en relativt jämn fördelning mellan kategorierna, med kulturhistoria i svag majoritet.200 Bland 
det som lyfts fram i årsberättelsen så utgör dock kulturhistoria en betydligt större del, i 
synnerhet om föremålen som framhävts i årsberättelsen men ej identifierats i katalogen 
exkluderas.201 Om de vägs in så förefaller dock ändå kulturhistoria vara i oproportionerligt 
stor majoritet. Samtliga föremål inom kategorin kulturhistoria som har framhävts i 
årsberättelsen kan dessutom anses vara högreståndsföremål.202 Även detta kan härledas till 
Emelie Molér, då hon tillhörde borgarklassen. I artikeln som behandlar årets stora nyförvärv 
beskrivs inredningen i hennes hem som typisk för en borgerlig familj vid sekelskiftet 1900.203

192 § 5, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 21 januari 1954
193 Bilaga 1. Tabell 9. Föremål framhävda i årsberättelsen 1954
194 Bilaga 1. Diagram 7. Givare och insamlare 1954
195 Ibid.
196 Gotlands Fornsals stora nyförvärv 1954-55, Gotländskt Arkiv, s. 86-89
197 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
198 Bilaga 1. Diagram 8. Ämnesklassifikationer 1954
199 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
200 Bilaga 1. Diagram 9. Övergripande ämnesklassifikationer 1954
201 Se rubriken: ”Nyförvärv som framhävs i årsberättelsen men saknas i katalogen 1954”
202 Ibid.
203 Gotlands Fornsals stora nyförvärv 1954-55, Gotländskt Arkiv, s. 87
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Hur det kommer sig att enbart högreståndsföremål lyftes fram, när det även samlades in större
mängder föremål från andra givare och inom andra kategorier? Kams, Lummelunda har enligt
statistiken skänkt tolv föremål till museet 1954 och är därmed den tredje mest framstående 
givaren detta år.204 Ändå har inga av dessa föremål lyfts fram i årsberättelsen.205 Skillnaden i 
antal föremål mellan Kams, Lummelunda och givarna på första och andra plats i statistiken är 
dock mycket stor eftersom Emelie Molér och Greta Arwidsson har stått för hundratals föremål
vardera. Föremålen från Kams, Lummelunda tillhör även kategorin arkeologi och beskrivs 
vara insamlade vid en utgrävning.206 Möjligen kan det förklara varför de inte har framhävts, 
förutsatt att behandlingen av arkeologiska föremål under år 1954 liknar den som har kunnat 
observeras bitvis under år 1944.

Utvecklingen av kulturvården i Sverige överlag återspeglar möjligen också den till synes 
avvikande behandlingen av arkeologiska fynd som kan observeras vid museet generellt under 
1954, en utveckling som sammanfattas av Grundberg på följande sätt:

Kulturminnesvården och den arkeologiska utgrävningsverksamhet som pågick 
inom den, var från början ganska liten i omfattning och en integrerad del, ett 
arbetsmoment i den allmänna kulturarvsförvaltningen vid museerna. Utvecklingen
under 1950- och 60-talet gjorde att den istället kom att bli den i särklass största 
och mest omfattande verksamheten inom kulturarvsförvaltningen. 
Kulturminnesvård blev närmast synonymt med arkeologisk 
utgrävningsverksamhet.207

Föremål från Greta Arwidsson utgör en extremt stor del av allt som samlats in till museet 
under hela året.208 Den omfattande insamlingen av jordfynd år 1954 beror förmodligen på det 
allt större behov av arkeologiska utgrävningar på grund av diverse jordbruksrationaliseringar, 
stadssaneringar och vägbyggen, som av landshövding Åke Hovgard beskrevs ha påverkat 
kulturvården på Gotland markant.209 Föremålen som samlades in av Greta Arwidsson tillhörde
många olika kategorier, bland annat dräkttillbehör, järnhandelsvaror, kärl och behållare, 
metallhantverk, osteologi och smycken,210 vilket förklarar varför många av dessa kategorier 
även uppvisar höga siffror i statistiken. Sammanträdesprotokollen för 1954211 skulle också 
kunna förklara varför föremål som insamlats av Greta Arwidsson har utgjort en så stor del av 
helheten, i det att arkeologiska utgrävningar verkar ha prioriterats ekonomiskt. Inga av dessa 
föremål framhävs dock i årsberättelsen.212

204 Bilaga 1. Diagram 7. Givare och insamlare 1954
205 Bilaga 1. Tabell 9. Föremål framhävda i årsberättelsen 1954
206 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
207 Grundberg (2000), s. 67
208 Bilaga 1. Diagram 7. Givare och insamlare 1954
209 Hovgard, i: Gotländskt Arkiv (1956), s. 7
210 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
211 § 5, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 21 januari 1954
212 Bilaga 1. Tabell 9. Föremål framhävda i årsberättelsen 1954
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Denna situation liknar den som observerades vid år 1944; föremål som samlats in i samband 
med arkeologiska utgrävningar under året verkar ha lyfts fram i sammanfattande 
beskrivningar och rapporter över de olika undersökningar som utförts under året och alltså 
inte tillsammans med de övriga gåvorna. Det finns även fler likheter. Många föremål, under 
både år 1944 och år 1954, samlades in av den dåvarande museichefen i samband med dennes 
arkeologiska utgrävningar och dessa föremål verkar inte heller ha lyfts fram i årsberättelsen, 
vilket gör att den faktiska insamlingen inte kan sägas ha återspeglats här. Detta talar i sin tur 
för att det inte enbart har varit det insamlade materialets omfattning eller givaren som i första 
hand har påverkat vad som har lyfts fram, i synnerhet inte när det gäller arkeologiskt material.
Det verkar istället ha varit en kombination av yttre faktorer och museichefens yrkesroll som 
har påverkat denna hantering.

Den stora donationen från Emelie Molér 1954 utgör ett undantag ur denna synvinkel. Dock så
har denna gåva förmodligen ansetts vara så pass anmärkningsvärd, både på grund av sin 
storlek, det faktum att det var en färdig och i stort sett komplett samling samt på grund av att 
givaren tillhörde en relativt välkänd, borgerlig familj i Visby, att den överskuggat andra gåvor 
samma år och därför framhävts så mycket. Detta till trots att ingen särskild anknytning har 
kunnat upptäckas mellan givaren och Gotlands Museum i övrigt.
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2.4. Resultat och tolkning för år 1976

Givare och insamlare, diagram
Fem givare har donerat tre föremål vardera, en givare har donerat fyra föremål och sju givare 
har donerat mellan fem och tio föremål. Fyra personer har donerat mellan tio och tjugo 
föremål. I majoritet syns fröken Marianne Rörstrand, civilförsvarschef Gunnar Nilsson, 
antikvarie Valdemar Falck, lektor Åke G. Sjöberg och grevinnan Margareta Stenbock-Tusti 
som vardera har bidragit med femtio, sjuttiotre, nittio, etthundratjugoett respektive 
etthundrasjuttiofyra föremål totalt. Listan över personer som skänkt färre än tre föremål är 
också lång. (Se Bilaga 1. Diagram 10.)

Ämnesklassifikationer, diagram
Tio klassifikationer innehåller tre till fyra föremål, sex klassifikationer fem till tio föremål och
nio klassifikationer mellan tio och trettio föremål. Kategorierna dräkt, kärl och behållare, 
redskap i allmänhet samt heminredning och möblering visar på vardera fyrtiosju, femtionio, 
sextioen respektive åttiotre föremål. I majoritet är lekar och spel med etthundrasjuttioåtta 
föremål. Listan över kategorier som innehåller färre än tre föremål är relativt lång. (Se Bilaga 
1. Diagram 11.)

Övergripande ämnesklassifikationer, diagram
Detta är första gången som diagrammet för de övergripande ämnesklassifikationerna inte visar
på en ungefärlig 50:50 fördelning. Kategorin kulturhistoria är i majoritet med 
fyrahundrafyrtiotvå mot arkeologins tvåhundrafyrtiofyra föremål, vilket nästan är en 
dubblering. (Se Bilaga 1. Diagram 12.)

Årsberättelsen, översikt
Den totala ökningen i samlingarna är inte utskriven i årsberättelsen, ej heller anges hur många
av de insamlade föremålen som är inköp respektive gåvor. Dock så namnges personer som 
skänkt föremål till museet under året i en lista. Liksom under tidigare år så presenteras även 
några ”värdefulla och intressanta” nyförvärv med lite mer utförlig information.213 I övrigt så 
innehåller årsberättelsen rapporter från de restaureringsarbeten och arkeologiska 
undersökningar som utförts under året.214

213 Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1976, Gotländskt Arkiv, s. 132-133
214 Ibid., s. 134
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Under denna period pågick även ett arkeologiskt projekt på Gotland, inom ramarna för 
Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU):

I slutet av 1960-talet upprättades Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar 
(RAGU), ett fristående regionkontor på Gotland. Detta blev startskottet för en 
omfattande arkeologisk verksamhet under främst 1970- och 80-talen. […] De 
berörda undersökningsärendena uppgick vid projektstarten till ca 300, vilket 
innefattar ca 130.000 fyndposter.215

Projektet sysselsatte under år 1976 totalt tre av museets anställda; två antikvarier och en 
amanuens, varav en arbetade med projektet på heltid.216

Föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmar
Landshövding Einar Gustafsson (ordförande), Länsarbetsdirektör Harald Billing, Rektor 
Lennart Bohman, f. Landsarkivarie Gunnar Fritzell, Domkyrkosyssloman Lars Magnus 
Holmbäck, Rektor Paul Norrby, Bankdirektör Erik Sjöberg, Skoldirektör Bertil Wiberg, 
Landsantikvarie Gunnar Svahnström, Rektor Gunnar Ahlqvist (suppleant), Länsarkitekt Märt 
Saarm (suppleant) (till 30/9) / Länsarkitekt Peter Ringborg (suppleant) (från 30/9), 
Lantbrukare Gösta Johansson (suppleant), Lektor Åke G Sjöberg (suppleant), Redaktör 
Gunnar Öberg (suppleant), f. Rektor Henning Larsson (suppleant).

Museichef och anställda, nämnda i årsberättelsen
Gotlands Fornsals chef samt landsantikvarie för Gotlands län mellan 1957 och 1980 var 
Gunnar Svahnström. Han är än idag Gotlands längst sittande landsantikvarie och han satt kvar
fram till sin pension.217 Redan under tidigare år hade han periodvis arbetat vid museet som 
amanuens, med inledning år 1939. Efter andra världskriget, då många av Gotlands kyrkor var 
i stort behov av översyn så bistod Gunnar detta arbete genom att förmedla information om 
restaureringarna till allmänheten. Han skrev sammantaget ett flertal artiklar om 
kyrkorestaureringarna på Gotland som senare samlades i en guidebok över Gotlands kyrkor.218

Gunnar Svahnströms främsta intresseområden var medeltidens Gotland, både konst och 
arkitektur. Han studerade dessutom medeltida bostadsskick på Gotlands landsbygd.219

Bland de anställda på museet 1976 syns Anders Salomonsson (antikvarie, tjänstledig 1 januari
- 11 april), Erik Nylén (antikvarie, chef för RAGU) och Bengt Schönbäck (antikvarie, 
arbetade med RAGU från 1 augusti), Arne Hallström (amanuens, arbetade med RAGU till 30 
juni), Fil. Kand. Hanne Ödin (amanuens, vikariat 1 januari - 30 april), Karin Svahnström 
(assistent, hustru till Gunnar Svanström), Fil. Kand. Hanne Ödin (assistent, vikariat 1 maj - 31
december), Valdemar Falck (assistent, tjänstledig hela året).220

215 Gotlands Museum, RAGU-projektet. http://www.gotlandsmuseum.se/ragu-projektet/ (hämtad 2016-05-02)
216 Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1976, Gotländskt Arkiv, s. 130
217 Svahnström, i: Theliander (red.) (2013), s. 14
218 Ibid., s. 14-15
219 Ibid., s. 11
220 Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1976, Gotländskt Arkiv, s. 130
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Nyförvärv framhävda i årsberättelsen, tabell
Ett föremål per givare förefaller ha framhävts i årsberättelsen, men många av dessa 
inventarienummer innefattar flera undernummer och därför även flera föremål. Totalt 
etthundrasjuttioen föremål har framhävts från grevinna Margareta Stenbock-Tusti, femtiosju 
föremål från civilförsvarschef Gunnar Nilsson, elva föremål från Alf Bolin och Gustaf 
Hansson samt två föremål (myntsamling á 908 mynt samt en samling psalmboksknäppen) 
från ingenjör Rune Fordal. I övrigt har ett föremål per givare framhävts. Etthundrasjuttioen av
föremålen faller under kategorin lekar och spel, femtiosju under heminredning och möblering 
och elva under redskap i allmänhet. I övrigt har ett föremål per ämnesklassifikation framhävts.
Femton av föremålen som framhävts i årsberättelsen kategoriseras som arkeologi och 
tvåhundratrettiotvå som kulturhistoria. (Se Bilaga 1. Tabell 4.)

Artikelserien: ”Ur Fornsalens Samlingar” tar även upp en del nyförvärv, dock blandat med 
föremål som redan finns i samlingarna sedan tidigare. Två av föremålen som även kunnat 
identifieras i katalogen tas upp här i varsin egen artikel: inventarienummer 11184 (brudtäcke) 
och inventarienummer 11186:1 (fingerring av guld). Denna del av årsberättelsen är separerad 
från övriga meddelanden och föremålens bakgrund diskuteras också mer ingående.221

Nyförvärv som framhävs i årsberättelsen men saknas i katalogen
Vapenyxa av grönstensporfyr från Kambs, Lummelunda, tidigare deposition som funnits 
länge på museet, nu skänkt till museet av lantbrukare Evert Jansson med familj.222 Har ej 
kunnat identifieras i katalogen.223

Porträtt av Charles Chasseur (1771-1823), konsul och köpman i Visby. Inlämnat av 
särskolelärare Bengt Lundahl, ättling till Charles Chasseur, i samband med Fornsalens årliga 
nyårsfirande.224 Registrerades i katalogen 1977.225

Föreningen Gotlands Fornvänners sammanträdesprotokoll
Gåvan från civilförsvarschef Gunnar Nilsson, innehållande dennes idrottspriser, omnämndes 
specifikt under styrelsesammanträdet den 13 februari 1976.226 Gunnar Nilsson beskrivs även i 
en tillhörande bilaga som en stor idrottsprofil som bland annat deltog i OS 1912, i diskus. 
Därför sågs han av styrelsen som en viktig gotlänning, främst som inspiratör för senare 
generationers gotländska idrottsmän.227

221 Ur Fornsalens samlingar 1976, Gotländskt Arkiv, s. 75-94
222 Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1976, Gotländskt Arkiv, s. 132
223 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
224 Ur Fornsalens samlingar 1976, Gotländskt Arkiv, s. 92-93
225 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
226 § 14, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 13 februari 

1976
227 § 5, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 13 februari 1976
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Diskussioner pågår under hela året rörande Riksantikvarieämbetets principer för inlösen av 
skattfynd samt statens hantering av dem. En debatt angående var den nyfunna Stavars skatt 
skulle förvaras beskrivs ha resulterat i ett förslag från föreningens styrelse till ändring av 
reglerna kring denna typ av fynd. Region Gotlands önskemål beskrivs också ha varit att 
museet skulle kunna visa upp hembudspliktiga fynd av publikt intresse. Denna fråga togs 
också upp i Riksdagen.228 Inlösen av två olika skattfynd behandlades även på sammanträdet i 
maj 1976.229 Diskussionen lyftes sedan ytterligare en gång vid sammanträdet i juni av 
museiassistent Karin Svahnström, som menade att statens sätt att handha inlösensrätten till 
denna typ av fynd berövade museet möjligheten att spegla ”det mest fascinerande avsnittet” i 
Gotlands historia, varpå Gunnar Svahnström i rollen som sekreterare föreslog att ett nytt 
uttalande i frågan skulle göras av styrelsen, betitlat ”Gotlands skatter till Gotlands folk”, då 
ingenting hade förändrats sedan frågan ursprungligen väckts.230

En förfrågan från Gotlands Hembygdsförbund beskrivs även ha gjorts angående bevarandet 
av jordbruksmaskiner och redskap från tiden innan jordbrukets motorisering. Medverkan från 
Gotlands Fornvänner efterfrågades i detta, varpå styrelsen utsåg representanter från 
föreningen till en kommitté som hade som uppgift att diskutera denna fråga.231

Tolkning av resultaten för år 1976
År 1976, det sista året som undersökts i denna uppsats, är förlagt mitt i en period av 
förändring, sett ur ett nationellt perspektiv. Efter en tid av stagnation så började 
kulturarvsinstitutionernas uppdrag åter att både upphöjas och problematiseras. Den regionala 
kulturvården var därför också i behov av omorganisering:

Nu skulle kulturminnesvården in i samhällsbildningen inom den fysiska 
riksplaneringen. [...] Samhällsbildningen ägde inte rum på museerna, enligt tidens 
synsätt, utan den ideala enheten för 70-talets planeringstänkande var 
länsstyrelselserna[sic!]. Den största reformen gällde den regionala organisationen.
Den gamla landsantikvarieorganisationen ersattes med en ny 
länsantikvarieorganisation. De nya länsantikvarierna skulle jämsides och på 
likställd fot med de övriga samhällsintressena delta i den fysiska 
riksplaneringen.232

Hur många och vilka av dessa förändringar bör ha nått museet och hur kan de ha påverkat 
insamlingsrutinerna samt det som kommunicerades utåt? Under år 1976 verkar en större 
blandning av föremål samt en större andel kulturhistoriska föremål ha prioriterats, både sett 
till insamlingen totalt samt vad som förmedlats i årsberättelsen, vilket skulle kunna tala för att
en större anknytning till samhällets behov och intressen formades. Liksom för föregående 
undersökta år så är det dock omöjligt att peka ut en enda orsak till de företeelser som har 
kunnat observeras i statistiken.

228 § 7, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 13 februari 1976
229 § 40 & § 41, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 28 maj 

1976
230 § 12, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 2 juni 1976
231 § 116, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 18 november 

1976
232 Grundberg (2000), s. 69
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Det bör i tolkningen av resultaten från år 1976 även noteras att det har gått drygt tjugo år 
mellan de två sista undersökta åren, jämfört med de dryga tio år som skiljer de tre första. 
Detta skulle kunna förklara varför det upplevs vara större skillnader mellan år 1976 och de 
tidigare åren. I årsberättelsen för 1976 har både Margareta Stenbock-Tusti och Gunnar 
Nilsson framhävts,233 vilket överensstämmer med statistiken.234 Gunnar Nilssons gåva, som 
bestod av dennes idrottspriser och pokaler, diskuterades dessutom vid ett styrelsemöte, där det
ur protokollet framgår att gåvan värderades högt. Gunnar Nilsson betraktades som en 
framstående gotländsk idrottsprofil som ansågs kunna inspirera flera generationer av 
gotländska idrottare.235

Margareta Stenbock-Tustis gåva, som enligt statistiken varit den mest omfattande, utgörs 
huvudsakligen av dockor och dockskåpsmöbler. Varje föremål i hennes gåva har registrerats i 
en enskild post i katalogen,236 varför den också framgår som väldigt stor här, men inte på 
samma sätt i årsberättelsen. Statistiken för 1976 stämmer sammantaget också med vad som 
presenterats i årsberättelsen sett till föremålens ämnesklassifikationer. I både statistiken237 och 
årsberättelsen238 är lekar och spel i majoritet på grund av Margareta Stenbock-Tustis gåva. 
Den åtföljs sedan av heminredning och möblering samt redskap i allmänhet, som i 
årsberättelsen återspeglas genom att prissamlingen från Gunnar Nilsson239 samt en samling 
stenåldersyxor från Alf Bolin och Gustaf Hansson240 lyfts fram.

Föremål från Åke G. Sjöberg och Valdemar Falck som utgör de näst och tredje längsta 
staplarna i statistiken241 framhävs dock inte i årsberättelsen.242 Vad som kan anses gemensamt 
för dessa personer är att båda kan kopplas till verksamheten vid museet. Åke G. Sjöberg 
omnämns i en tidningsartikel i Gotlands Folkblad 1978 i samband med en karta som 
förvärvats till museet, där han presenteras som Kulturnämndens ordförande,243 vilket tyder på 
att han bör ha varit engagerad i museets verksamhet. Han bör även genom denna roll ha haft 
en relation till både de som arbetade på museet och till medlemmarna i Gotlands Fornvänners 
styrelse. Möjligen är det därför som han skänkt så många föremål till museet 1976, men det 
förklarar inte varför hans gåva inte har lyfts fram i årsberättelsen. Valdemar Falck uppvisar 
också en koppling till museet i det att han var anställd som assistent 1976, men under hela året
var tjänstledig.244 De tolkningar som tidigare har kunnat göras talar möjligen för att även dessa
personers kopplingar till museet också varit anledningen till att deras gåvor inte lyfts fram.

233 Bilaga 1. Tabell 12. Föremål framhävda i årsberättelsen 1976
234 Bilaga 1. Diagram 10. Givare och insamlare 1976
235 § 5, Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner, den 13 februari 1976
236 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
237 Bilaga 1. Diagram 11. Ämnesklassifikationer 1976
238 Bilaga 1. Tabell 12. Föremål framhävda i årsberättelsen 1976
239 Ibid.
240 Ibid.
241 Bilaga 1. Diagram 10. Givare och insamlare 1976
242 Bilaga 1. Tabell 12. Föremål framhävda i årsberättelsen 1976
243 Artikel, Fornsalen fick dyrgrip från 1700-talet, Handritad militärkarta över Gotland, Gotlands Folkblad, 

1978-12-05
244 Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1976, Gotländskt Arkiv, s. 130
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En viss dissonans mellan statistik och årsberättelse syns också sett till förhållandet mellan 
arkeologi och kulturhistoria för 1976. I både statistiken och årsberättelsen är kulturhistoria 
visserligen i majoritet,245 men betydligt mycket mer så i årsberättelsen.246 Detta förhållande 
förändras inte heller om de föremål som har framhävts i årsberättelsen men inte registrerats i 
katalogen vägs in.247 Hur kommer det sig att kulturhistoria plötsligt utgör en så stor del av 
både insamlat och framhävt material jämfört med föregående år? Dessa resultat sammanfaller 
inte heller med de många debatter som beskrivs ha förekommit mellan styrelsen för 
Föreningen Gotlands Fornvänner och de centrala myndigheterna, rörande vem som haft rätt 
till de skattfynd som förvärvats på Gotland under året,248 vilket ju borde tyda på att 
arkeologiska fynd ännu prioriterades högre än kulturhistoriska föremål inom föreningen.

Möjligen kan det faktum att fördelningen mellan föremål som samlats in respektive framhävts
i museets årsberättelse under 1976 ser något annorlunda ut än vid föregående år även 
sammanfalla med att kulturarv nu började ses som ett potentiellt verktyg för 
samhällsutveckling.249 Dock så har de kulturpolitiska mål som sattes upp på 1970-talet även 
problematiserats, bland annat av Harding,250 som poängterar att äldre synsätt och 
formuleringar ännu levde kvar, i synnerhet inom den nationella kulturpolitiken:

Det mål som föreslogs och som senare godtogs av riksdag och regering var ”att 
äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs”. Denna äldre kultur var i stora 
drag den, som fanns inom rikets gränser och som föreställdes härröra från dess 
innevånares förfäder. I tämligen stor utsträckning var det högreståndsmiljöer och 
officiella byggnader, som hade bevarats.251

Andra alternativa förklaringar till de mindre avvikelser som kunnat observeras vid museet 
under 1976 är att det helt enkelt kan ha utförts färre arkeologiska utgrävningar i förhållande 
till den kulturhistoriska insamlingen än under de tidigare åren i undersökningen. Därtill så 
uppvisade den dåvarande museichefen Gunnar Svahnström en relativt bred grund rent 
intresse- och kunskapsmässigt, då hans ansvarsområden och huvudsakliga intressen verkar ha 
varit mer varierade och inte lika enkla att definiera som de tidigare chefernas.252 Kombinerat 
med att det nu också fanns många fler anställda på museet som kunde ge synpunkter på 
insamlingen och på vad som framhävdes,253 så kan detta möjligen ha bidragit till den något 
annorlunda bilden av insamlingen och det som framhävts i årsberättelsen år 1976.

245 Bilaga 1. Diagram 12. Övergripande ämnesklassifikationer 1976
246 Bilaga 1. Tabell 12. Föremål framhävda i årsberättelsen 1976
247 Se rubriken: ”Nyförvärv som framhävs i årsberättelsen men saknas i katalogen 1976”
248 Se rubriken: ”Föreningen Gotlands Fornvänners sammanträdesprotokoll 1976”
249 Grundberg (2000), s. 68-69
250 Harding i Beckman & Månsson (red.) (2008)
251 Ibid., s. 32
252 Se rubriken: ”Museichef samt anställda Gotlands Fornsal nämnda i årsberättelsen 1976”
253 Ibid.
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3. Diskussion

3.1. Resultatkritik

Statistiken och de tolkningar av resultaten som hittills har gjorts kommer i diskussionsdelen 
att behandlas utifrån vad de innebär för framtida möjligheter till ett mer mångfaldsinriktat 
arbete med samlingarna. Dock så är det viktigt att framhålla att de resultat som har kunnat 
utläsas enbart kan anses gälla för de specifika år som har undersökts inom ramarna för denna 
uppsats. Det är därför möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut om undersökningen hade 
baserats på ett annat urval inom de övergripande tidsperioder som utgjort grunden för 
undersökningen. I synnerhet kan detta anses gälla för år 1944 på grund av det då pågående 
kriget, vilket troligtvis gav upphov till något extrema förhållanden. Det fanns aningen mindre 
material att utgå ifrån under detta år än under de övriga.

Det har inte heller har varit möjligt att definitivt fastställa motiveringarna till de olika urval 
som har gjorts i enskilda fall, varken rörande insamling eller rörande vad som valts ut för att 
framhävas i årsberättelserna, då dessa motiveringar inte har skrivits ned. Därför har detta 
behövt uttolkas från jämförelser mellan statistiken och vad som framhävts i årsberättelserna, 
kompletterat med den information som funnits tillgänglig om de olika aktörerna. De rådande 
förhållandena, såsom förändringar i branschen eller skiftande attityder till kulturarv i det 
omgivande samhället har också behövts för att tolkningarna skall kunna anses som rimliga.

Förekomsten av de tendenser till vissa aktörers dominans som har kunnat utläsas kan därför 
också utgöra en grund på vilken ytterligare undersökningar kan genomföras. Mindre studier 
utifrån liknande urvalsmetoder, fast med andra urvalsperioder skulle exempelvis kunna 
genomföras. Ett sådant resultat skulle antingen visa liknande tendenser eller helt andra och 
oavsett så skulle detta bidra till att bredda förståelsen för samtliga resultat, eftersom de hade 
kunnat jämföras med varandra. En breddning av urvalet till att istället innefatta samtliga år 
inom de museichefers verksamhetsperioder som här har behandlats, alternativt ett par utvalda 
museichefers fullständiga ledningsperioder, skulle även kunna utföras som en större 
påbyggnad. Resultatet av en sådan bred undersökning skulle ta längre tid att få fram, men 
även ge en mer fullständig överblick av förhållandena under dessa tidsperioder och därmed 
skapa ytterligare möjligheter för att styrka eller motsäga de tendenser som hittills har kunnat 
identifieras utifrån resultaten här.

De resultat som i denna uppsats har tagits fram kan dock ändå sägas ha bidragit med en hel 
del ny information om samlingarna, både om vilka historier som kan ha prioriterats, vilka 
urvalsprinciper som kan ha tillämpats samt vilka aktörer som skulle kunna anses ha påverkat 
dessa prioriteringar och därmed innehaft en viss maktposition under perioderna som har 
undersökts. Eftersom många olika faktorer troligtvis har bidragit till det som syns i statistiken 
så är dock en fördjupad diskussion, både rörande hur resultaten skulle kunna tolkas generellt 
och hur de sedan skulle kunna användas i relation till de krav som idag ställs på museer 
rörande mångfald och demokratisk representation, nödvändig.
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3.2. Aktörers påverkan

Det ser ut att finnas några samband mellan föremål som framhävts och kommunicerats i 
årsberättelserna och museichefernas, de övriga anställdas eller styrelsemedlemmarnas 
yrkeskompetens och intresseområden. Indikationerna är dock diskreta och det går inte att 
knyta observerade effekter till så enskilda orsaker utan risk för att övertolka resultaten. En av 
de tydligaste indikationerna på att vissa aktörer har påverkat mer än andra syns år 1933, 
främst rörande gåvorna från Dr. Kurt Bergström. Han skänkte ett stort antal föremål till 
museet under hela 1930-talet,254 varav många även framhävdes i årsberättelsen.255 Han hade 
också en koppling till museet som före detta styrelsemedlem i Föreningen Gotlands 
Fornvänner.256 Därtill så kan de föremål som framhävdes i årsberättelsen 1933 möjligen även 
kopplas till museichefens intressen eftersom många av dem tillhör ämneskategorierna 
dräkttillbehör och smycken samt eftersom många av de kulturhistoriska föremålen som 
framhävdes kan anses vara högreståndsföremål.257 Detta skulle kunna härledas till de intressen
för textilier och högreståndsföremål som Ella Hellgren beskrivs ha haft.258

I de tre senare undersökta åren verkar museichefernas samt övriga anställdas egna 
föremålsdonationer till museets samlingar inte riktigt ha betraktats som officiella gåvor på 
samma sätt. Vidare så syns det inte längre lika tydliga kopplingar till styrelsemedlemmarna. 
De rutiner och urvalsprocesser som tillämpats för dessa gåvor skulle därför också kunna ha 
sett annorlunda ut jämfört med rutinerna för de föremål som donerats av personer utan 
koppling till museet. Detta syns främst genom att det i årsberättelserna för åren 1944, 1954 
och 1976 sällan lyfts fram föremål som har skänkts eller samlats in av museichefen, någon 
anställd alternativt någon annan med kopplingar till museet,259 även i de fall då dessa gåvor 
och samlingar har varit bland de mer omfattande nyförvärven enligt statistiken. Särskilt 
tydligt är detta under år 1944 och år 1954, då museicheferna, båda arkeologer, beskrivs ha 
arbetat mycket med arkeologiska utgrävningar, vilket också tydligt återspeglas i statistiken 
från katalogen, men inte i årsberättelsen.260 Istället för att listas bland övriga gåvor så 
redovisas dessa förvärv i artiklar och rapporter som beskriver de olika utgrävningarna.261 Det 
framgår därför inte riktigt hur mycket av den totala insamlingen som faktiskt har utgjorts av 
museichefernas fältarbete, vilket under båda dessa år har visat sig vara stora delar.262 Liknande
tendenser kan observeras vid år 1976. Gåvorna från Åke G. Sjöberg och Valdemar Falck, som 
båda tillhör de som har skänkt flest föremål,263 framhävs inte i årsberättelsen.264 Båda givarna 
uppvisar kopplingar till museet: Åke G. Sjöberg som Kulturnämndens ordförande och 
Valdemar Falck som anställd assistent vid museet.265

254 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933
255 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
256 Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för 1931, Gotländskt Arkiv, s. 80
257 Bilaga 1. Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933
258 Svahnström & Svahnström, i: Radhe (red.) (2005), s. 6
259 Bilaga 1. Tabell 6. Föremål framhävda i årsberättelsen 1944, Tabell 9. Föremål framhävda i årsberättelsen 

1954, Tabell 12.  Föremål framhävda i årsberättelsen 1976
260 Se rubrikerna: ”Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelser för år 1944” och ”Föreningen Gotlands 

Fornvänners årsberättelser för år 1954”
261 Ibid.
262 Bilaga 1. Diagram 4. Givare och insamlare 1944, Diagram 7. Givare och insamlare 1954
263 Bilaga 1. Diagram 10. Givare och insamlare 1976
264 Bilaga 1. Tabell 12. Föremål framhävda i årsberättelsen 1976
265 Artikel, Fornsalen fick dyrgrip från 1700-talet, Handritad militärkarta över Gotland, Gotlands Folkblad, 

1978-12-05, Föreningen Gotlands Fornvänners årsberättelse för år 1976, Gotländskt Arkiv, s. 130
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Att museichefernas arkeologiska fältarbeten har utgjort en relativt stor del av den totala 
insamlingen under år 1944 och år 1954 kan möjligen bekräfta att Legnérs teser, som utgår 
ifrån att prioriteringarna vid museet gradvis förändrats under det tidiga 1900-talet till att 
fokusera mer på forntida och medeltida kulturarv än på det gamla bondesamhället,266 också 
skulle kunna gälla för mitten av 1900-talet. 

Vidare så kan det faktum att gåvor och insamlat material från personer med kopplingar till 
museet inte på samma sätt verkar ha lyfts fram i årsberättelserna som andra gåvor ge upphov 
till funderingar. Det verkar tyda på att de som enligt hypotesen beskrivits som potentiella 
dominerande aktörer snarare har styrt själva insamlingen, än det som har visats upp i 
årsberättelserna, särskilt under de tre senare åren. Dock så kan inte någon direkt påverkan på 
insamlingen observeras från Föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmar efter år 
1933. Det är istället museichefer, övriga anställda samt givare med officiella kopplingar till 
museet som skulle kunna anses ha påverkat genom att deras bidrag till samlingarna har utgjort
en stor del av allt insamlat material men ändå inte har kommunicerats utåt. En möjlig tolkning
är därför att detta skulle kunna bero på personernas kopplingar till museet. Utifrån ett kritiskt 
mångfaldsperspektiv så går det därmed att konstatera att makten och tolkningsföreträdet 
rörande vad som samlats in och framhävts verkar ha vilat hos personer med någon koppling 
till museet, vilket gör att de kan ses som dominerande aktörer, dock inte riktigt på det sätt som
uppsatsens hypotes har beskrivit, utan mer i det dolda.

Det insamlade materialet samt vad som har skrivits om föremålen under de berörda 
tidsperioderna kan genom detta ses ur ett nytt ljus eftersom resultaten även indikerar utifrån 
vems blick som dessa föremål betraktades då de samlades in. Nya perspektiv idag kan då inte 
bara komplettera, utan även problematisera tidigare urval och tolkningar som ibland verkar ha
varit ganska ensidiga, dock omedvetet. Detta kan i sin tur vara ett tecken på avsaknad av 
perspektiv utifrån, perspektiv som enligt Berg är en av förutsättningarna för att museer skall 
kunna representera samhället mer demokratiskt.267 Även om regelrätta diskussioner om 
mångfald troligtvis inte förekom vid museer generellt under de perioder som undersökts så 
kan den här typen av diskussion avslöja var de yttre perspektiven har saknats och därmed 
även var de behövs framöver.

Majoriteten av de givare som har bidragit med större mängder föremål, om gåvorna från de 
med officiella kopplingar till museet exkluderas, verkar även ha varit medlemmar ur 
majoritetssamhället (inte tillhörande någon definierbar minoritet), åtminstone enligt vad som 
är känt om dem utifrån katalogbeskrivningarna.268 Likaså verkar många av dessa givare ha 
varit högutbildade eller på annat sätt betitlade män och kvinnor ur den övre samhällsklassen, 
med endast ett fåtal undantag där samhällsstatus, utbildningsnivå, yrkesroll eller titel är 
okänt.269 Tolkningen baseras visserligen enbart på personernas namn, eventuella angivna titlar 
och yrken samt vad som i övrigt är allmänt känt om dem, men det väcker ändå funderingar.

266 Legnér, i:  Palmenfelt (2013), s. 126
267 Berg, i: Nielsén & Nilsson (red.) (2010), s. 180
268 Katalog.xls. I uppsatsförfattarens ägo. Hämtad 2016-04-01
269 Bilaga 1. Diagram 1. Givare och insamlare 1933, Diagram 4. Givare och insamlare 1944, Diagram 7. Givare 

och insamlare 1954, Diagram 10. Givare och insamlare 1976
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Möjligen kan detta även indikera att givare ur de övre samhällsklasserna antingen har varit 
mer engagerade i museets verksamhet generellt och därför velat bidra i större omfattning, att 
de har varit mer angelägna om att bevara någonting från sina egna liv till eftervärlden än 
andra, eller möjligen att gåvor från dessa personer prioriterats i högre utsträckning, vilket ju 
kan ha skett både medvetet och omedvetet. Det kan dock även vara så att människor ur lägre 
samhällsklasser generellt inte har haft samma möjligheter att skänka bort sina saker, då de 
troligtvis inte besuttit något överflöd av föremål från början.

Orsakerna kan självklart även visa sig som en kombination av ovannämnda faktorer om 
personerna bakom dessa namn skulle studeras mer ingående. Men om gåvor från folk ur de 
övre samhällsklasserna skulle visa sig ha prioriterats på något sätt så kan det möjligen 
indikera att historiekonstruktionen vid museet indirekt har påverkats av ett ”klasskript”270 
liknande det som beskrivs av Grahn rörande förvärv av föremål till Nordiska Museet. Det 
klasskript som i Gotlands Museums fall skulle kunna ha varit närvarande är att eftersom 
museets uppdrag byggdes kring ett system som visserligen var sprunget ur en vilja att samla 
in föremål från bondesamhället, men som ändå skapades av och var anpassat för 
borgerligheten och därför huvudsakligen speglade dessa värderingar,271 så kan prioriteringarna
rörande insamling i praktiken ha fortsatt att anpassas till föremålstyper som ur en borgerlig 
synpunkt upplevts som viktiga, även sedan representation av alla samhällsklasser och större 
social mångfald i samlingar börjat ses som viktigt i teorin.272

Ett av de många utgångslägen som förekommer i den pågående forskningen rörande mångfald
i svenska museer är även att uppfattningen om att folk kan kategoriseras in i homogena 
grupper, baserat på egenskaper som individen inte själv påverkar, ännu lever kvar i många 
avseenden inom den museala världen. Detta är, enligt Riksutställningar, en uppfattning som 
måste brytas ned och problematiseras ytterligare innan visionen om demokratisk 
representation av alla medborgare kan bli verklighet.273 Just gotländska medborgare brukar 
generellt behandlas som ett homogent folk i kulturarvssammanhang och så även vid museet, 
vilket delvis kan utläsas i formuleringarna av ett specifikt gotländskt kulturarv även i senare 
års affärs- och verksamhetsplan.274 Många av de prioriteringar som har gjorts rörande 
insamling och vad som visats upp i årsberättelserna verkar även, enligt resultaten, delvis ha 
baserats på en viss rangordning av olika sorters kulturarv enligt de föremålstyper, tidsperioder
eller teman som ansetts som viktigast i Gotlands historia.

270 Grahn (2006), s. 99
271 Legnér, i: Palmenfelt (2013), s. 126
272 Grahn (2006), s. 99-100
273 Riksutställningar (2014), s. 11
274 Gotlands Museum, Affärs- och verksamhetsplan 2015, s. 9-10
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Men det är inte alltid medborgarna som i första hand har bestämt vilka bilder och berättelser 
som skall representera dem och därför riskerar de som inte identifierar sig med dessa historier,
utan egentligen skulle vilja se andra berättelser eller åtminstone samma berättelser ur andra 
perspektiv, att hamna utanför den här kulturarvsbaserade gemenskapen. Här har museet både 
en stor möjlighet och ett stort ansvar att konstruera fler alternativa berättelser som på olika 
sätt ifrågasätter och kompletterar de redan etablerade. Besökare vid museer tenderar ju att 
betrakta det som förmedlas, både bokstavligen och genom underliggande budskap, som 
sanning och museer ses traditionellt som normerande institutioner.275 De har därför makten att 
lyfta fram och representera de annars osynliga, men även makt att marginalisera, för att 
använda Silvéns276 formulering. Därför är det bättre om museer, istället för att försöka anta en 
objektiv ståndpunkt för historieförmedling som omöjligen kan vara sann för alla, förmår att 
bli mer öppna med de perspektiv som har föranlett berättelserna. Detta ger besökare en chans 
att ta ställning till historien som förmedlas på individnivå.277 

3.3. Förändring av befintliga maktstrukturer och traditioner

Det kan konstateras att museer som inte reflekterar över de egna, kvarlevande och eventuellt 
problematiska historieskildringarna riskerar att befästa stereotyper snarare än att motverka 
dem. Genom att problematisera Gotlands Museums hantering av insamlade föremål under 
1900-talet så är förhoppningen därför att de traditioner och rutiner som verksamheten har 
baserats på, varav en del idag möjligen skulle kunna ses som problematiska av vissa, 
synliggörs ytterligare. Möjligen kan denna kunskap också användas i samband med den 
pågående digitaliseringen av museets samlingar,278 där en öppen problematisering av insamlat 
material från olika tider skulle skapa möjligheter att lämna över delar av tolkningsföreträdet 
och historiekonstruktionen till medborgarna.

Ett bredare samarbete mellan museet och det omgivande samhället skulle även skapa bättre 
förutsättningar för att förebygga än idag ofta problematiska beskrivningar av ”den andre”. 
Variationer av ”den andre” i museala berättelser behandlas extensivt i Grahns studie av 
Nordiska Museets historiekonstruktion.279 Stora delar av problematiken kring detta uppstår 
genom att museala berättelser som åsyftar att fokusera på icke-stereotypa karaktäriseringar av 
”den andre” ändå gärna behandlar denne i förhållande till de mer normativa berättelserna. 
Ofta sker detta i form av att ”den andre” modelleras för att passa in i mer gängse berättelser 
samt att eventuella problematiska aspekter av ”den andres” version av dessa berättelser 
retuscheras bort. I bästa fall tas ”den andre” upp som fotnoter till de gängse berättelserna 
utifrån det normativa berättandets synvinkel. I slutändan förstärker detta stereotyperna som 
man från början försökte motverka. Berättelser som fullständigt tar avstånd ifrån stereotyper 
eller förmedlas utifrån normkritiska perspektiv är ännu sällsynta, då det saknas tillräckliga 
kunskaper, resurser och tillräckligt med tid för att reflektera över befintliga skildringar.280

275 Lindsköld, i: Nyblom (red.) (2009), s. 265
276 Silvén, i: Alzén & Aronsson (red.) (2006), s. 190
277 Grahn (2006), s. 417-418
278 Uppsatsförfattaren har arbetat inom ramarna för digitaliseringsprojektet under sin verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) vid Gotlands Museum, september - oktober 2015
279 Grahn (2006), s. 419-423
280 Ibid., s. 419
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Den specifika betydelsen av begrepp som mångfald och mångkultur måste också tydligt 
definieras när de används för att beskriva kulturvårdsrelaterade mål eftersom all kultur 
befinner sig i ständig förändring.281 Möjligen kan detta även sägas gälla för kulturarv, då det 
påverkas av förändringar i själva kulturen, men även av vilka perspektiv det förmedlas utifrån.
Därför kan det framstå som en svår uppgift, i synnerhet för ett museum med stark förankring 
till den lokala historien, att arbeta för större mångfald och följsamhet gentemot både dåtida 
och samtida kulturella variationer och även bibehålla den bild av unicitet som gjort att 
kulturarvet ansetts bevarandevärt från början.

Mångfaldsbegreppets potentiellt särskiljande effekter då det används i den kulturpolitiska 
retoriken behandlas bland annat av Egeland, som menar att det även i dagens kulturpolitik 
talas om grupper i behov av kulturell särbehandling, vilket kan likställas med hur invandrare 
behandlades i 1970-talets politiska mål.282 Liknande problematiska skildringar lyfts även fram
av Harding.283 Att enbart identifiera och erkänna de grupper eller delar av historien som kan 
anses vara i behov av upplyftande är därför inte tillräckligt i detta avseende, då det riskerar att
bidra till särskiljande och i förlängningen även stereotypisering.284 Detta styrks även av 
Svensson, som dessutom bidrar med förslag på hur en sådan problematik kan lösas. Hon 
menar att museer måste våga ta sig an fler annorlunda och svårhanterliga aspekter av 
kulturarv, i synnerhet de som anses problematiska just för att de inte passar in i den gängse 
uppfattningen om samhällsgrupperna eller historierna de bedöms tillhöra.285

Den eftersläpning av värderingar på politisk nivå som av Harding286 beskrivs som att 
kulturpolitiken i Sverige ”präglas [...] av sin tillblivelsehistoria i ett samhälle där nationens 
kulturella homogenitet kunde tas för given, såväl etniskt som i fråga om centrala värden.”,287 
kan även identifieras på regional nivå. Det är delvis också av denna anledning som ett 
ifrågasättande av etablerade arbetssätt kan anses viktigt för att åstadkomma en mer 
demokratisk representation av alla dem som museet säger sig vilja företräda. Möjligen går det 
också att identifiera delar av verksamheten där uppfattningar om kulturell homogenitet ännu 
förekommer genom att applicera ett sådant kritiskt förhållningssätt. Det särskiljande av 
forntid och medeltid som har pågått under lång tid vid museet288 och som i en del avseenden 
verkar ha fortsatt att ske under de perioder som undersökts, vilket framgår genom det relativt 
frekventa framhävandet av föremål från äldre tider och högreståndsföremål samt den 
omfattande insamlingen av arkeologiskt material, skulle kunna ses som en sådan del.

281 Svensson, i: Alzén & Aronsson (red.) (2006)
282 Egeland, i: Sörlin (red.) (2003), s. 82-83
283 Harding, i: Beckman & Månsson (red.) (2008), s. 31
284 Egeland, i: Sörlin (red.) (2003), s. 82-83
285 Svensson, i: Alzén & Aronsson (red.) (2006), s. 180
286 Harding, i: Beckman & Månsson (red.) (2008)
287 Ibid., s. 31
288 Legnér, i: Palmenfelt (2013), s. 126
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Aronsson289 diskuterar, utifrån ett kulturpolitiskt men även mångfaldsinriktat perspektiv, de 
regionala kulturarvsinstitutionernas försök att på olika sätt kombinera historiskt förankrade 
arbetssätt och traditioner med en pågående samhällsutveckling. Detta beskrivs här som en 
process inte helt olik den som pågick omkring förra sekelskiftet: 

De gamla huvudspåren för historiebruk är inte döda. De rörde sig inom samma 
huvudspår som fortfarande gäller: behoven av att skapa trygghet och förnyelse. 
Då gällde det att hantera en fasansfullt snabb förändring från ett förmodernt 
agrarsamhälle till en modern industrination, nu att hantera rörelsen ur denna in i 
en tjänsteproducerande ekonomi.290

En liknande förändring som Gotlands Fornsals grundare upplevde att de befann sig i, när de 
beslutade sig för att bygga upp en institution som kunde bevara Gotlands kulturarv inför 
framtiden,291 kan alltså även sägas ske idag. Nu rör sig utvecklingen emellertid bort från den 
industribaserade ekonomin och emot en tjänste- och informationsbaserad sådan, men detta 
kan omöjligt vara någonting som plötsligt har förändrats under kort tid. Samhället förändras 
ständigt med allt vad det innebär, liksom kulturen. Just därför kan det möjligen också vara 
svårt att upptäcka de mindre, både sociala och kulturella, förändringar som ständigt pågår i 
det omgivande samhället.

För museet kan situationen därför sägas vara något komplicerad. Det finns inga garantier för 
att enbart ett upplyftande av de föremålsgrupper, personer eller berättelser som inte tidigare 
framhävts utåt skulle få de avsedda effekterna. Arbetet för större mångfald och bredare 
demokratisk representation måste istället föregås av en djupgående kritisk analys av den egna 
verksamhetens grundpelare samt baseras på ett öppet och vitt omfattande medborgerligt 
samarbete som inbjuder fler än de som redan är intresserade och involverade. Berättelserna 
som kommer därav måste även kunna stå i konflikt med andra berättelser eller rentav med 
själva museet.292 De skulle möjligen även behöva lyftas på bekostnad av befintliga berättelser, 
vilket resulterar i mindre fokus på de historiekonstruktioner som utgör en stor del av museets 
och i Gotlands fall även hela regionens identitet. Detta dilemma beskrivs av Riksutställningar 
som vanligt förekommande. Det finns en underliggande rädsla vid många museer för vad 
mångfald egentligen innebär och för att stora förändringar av detta slag inte skall få den 
förväntade responsen, vilket skulle kunna resultera i lägre besökarantal eller pressad 
personal.293 Förändringar som innebär en kostnad, vare sig tidsmässigt eller pengamässigt, 
måste kunna ge förväntade resultat utan allt för stora, eller oväntade, övriga förluster.

289 Aronsson, i: Beckman & Månsson (red.) (2008)
290 Ibid., s. 41
291 Gotlands Museum, Om museet. http://www.gotlandsmuseum.se/om-museet/ (hämtad 2016-04-27)
292 Riksutställningar (2014), s. 40
293 Ibid., s. 23-24
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En annan svårighet med att inbjuda till allmänhetens berättelser i högre utsträckning är att de 
kulturarvsprofessionella då skulle ges mindre tolkningsföreträde, vilket på ett sätt sänker 
värdet på deras yrkeskunskap och expertis. Det kan även vara svårt att få feedback från 
samtliga medborgare, eftersom en del människor troligtvis inte kommer att intressera sig för 
historia, oavsett hur tillgänglig och inbjudande informationskanalen görs. Digitalisering och 
införandet av ett forum i anslutning till de offentliga katalogerna skulle delvis kunna 
presentera en lösning. En sådan plattform underlättar för de som är intresserade, men inte 
tillräckligt intresserade för att fysiskt ta sig till samlingarna. Dock så inbjuder digitala forum 
där människor själva kan addera till informationen även till oseriösa inlägg, vilket betyder att 
plattformen inte hade kunnat släppas helt fri. Innehållet hade behövt modereras av personalen,
vilket väcker frågan om huruvida resurser egentligen kan avsättas för detta. Att göra den 
digitala katalogen till ett forum som tillåter informationsutbyte från kulturarvselit till 
allmänhet, men även från allmänhet till kulturarvselit är därmed inte en helt optimal lösning, 
då det skulle innebära kostnader i fråga om tid och arbetskraft och även på grund av att 
responsen från allmänheten är okänd innan konceptet har testats.

Bland det som ändå talar för att förändringar av samlingarna till förmån för större mångfald 
kan ske vid museet är att samlingar i sig inte nödvändigtvis verkar behöva utökas eller 
förändras dramatiskt för att ett mångfaldsarbete skall kunna inledas. Många av de befintliga 
föremålen i samlingarna bör därför kunna användas för att även berätta alternativa berättelser, 
beroende på situation och föremålstyp samt beroende på vilka berättelser som bedöms saknas 
i den befintliga historiekonstruktionen. Att omvälvande materiella omstruktureringar inte 
nödvändigtvis behöver göras är även en viktig förutsättning för just Gotlands Museum. En 
omfattande förändring av samlingarna i syfte att åstadkomma större mångfald i ett rent 
materiellt avseende hade gett upphov till stora logistiska och ekonomiska svårigheter, främst 
på grund av att en total omlokalisering av samlingarna till en ny, större och för ändamålet 
bättre anpassad lokal nyligen har skett.294

Arbetet för större mångfald i Gotlands Museums samlingar bör därför inledas på en teoretisk 
och ideologisk nivå med tillgängliggörande av information och öppenhet för kritisk 
granskning av befintliga berättelser som de främsta verktygen, både internt och externt. Detta 
betyder dock inte heller att insamling kan upphöra utan vidare konsekvenser, utan snarare att 
den materiella representationen bör kunna tillåtas att växa fram organiskt utifrån ett mer 
kritiskt förhållningssätt till den egna historiekonstruktionen. Därför kan museets möjligheter 
att på olika sätt skildra och bidra till större mångfald med de nuvarande samlingarna, även om
de också i sin helhet skulle visa sig se ut som de gör vid de undersökta åren, sägas vara stora 
på lång sikt.

294 Har diskuterats med museets personal under uppsatsförfattarens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid 
Gotlands Museum, september - oktober 2015
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4. Sammanfattning och slutsatser
Syftet med denna uppsats har varit att jämföra vad som har registrerats i form av gåvor och 
inköp under utvalda år vid fyra museichefers ledningsperioder vid Gotlands Museum, med 
vad som framhävts i årsberättelserna vid samma tidsperioder. Förhoppningen har varit att 
därigenom få en bättre uppfattning om huruvida de insamlade föremålen, alternativt de 
föremål som framhävts i årsberättelserna, uppvisar några kopplingar till museichefens, någon 
av de anställdas eller någon av föreningen Gotlands Fornvänners styrelsemedlemmars 
yrkeskompetens och intresseområden och vidare om kopplingarna är så tydliga att dessa 
personer skulle kunna ses som dominerande aktörer i museets historieframställning. Resultatet
har använts som utgångspunkt för en diskussion om hur Gotlands Museums samlingar skulle 
kunna användas och förvaltas idag och imorgon, med slutgiltigt mål att ge förslag till hur 
museet kan utveckla och komplettera policy, verksamhetsplaner och rutiner utifrån ett 
mångfaldsperspektiv.

Resultaten visar några tendenser till att vissa aktörer kan ha påverkat urvalet av det som har 
lyfts fram i årsberättelserna mer än andra. Under de senare åren uppvisar dock det insamlade 
materialet, snarare än vad som framhävts i årsberättelserna, tendenser till att ha påverkats på 
detta sätt. Donationer och insamlade föremål från personer med koppling till museet verkar 
inte heller riktigt ha betraktats på samma sätt som vanliga gåvor, vilket kan betyda att de 
urvalsprocesser som tillämpats i dessa fall kan ha sett annorlunda ut. Den här typen av 
påverkan uttolkas dock enbart utifrån det faktum att de observerade effekterna inte heller kan 
knytas direkt till några andra orsaker, vilket inte kan anses som en konkret bekräftelse av 
hypotesen. Det faktum att det inte heller har varit möjligt att fastställa motiveringarna till de 
olika urvalen som har gjorts i enskilda fall, eftersom de inte har skrivits ned, spelar även in.

Vad som kan konstateras i övrigt är att de föremål som framhävts i årsberättelserna inte alltid 
har motsvarat fördelningen i det insamlade materialet. En del föremålskategorier och givare 
verkar ha prioriterats medans en del helt har uteslutits ur det utåt kommunicerade materialet, 
även om de stundtals utgjort relativt stora delar av vad som sammantaget samlats in. Även åt 
andra hållet så kan det konstateras att föremålen som samlats in av museicheferna i 
arkeologiska undersökningar ofta har varit väldigt många i förhållande till övrigt insamlat 
material, men detta har inte riktigt framgått i årsberättelserna. Det går därmed inte heller att 
fullständigt utesluta vissa aktörers påverkan på urvalet under de år som undersökts.

Utifrån ett mångfaldsinriktat perspektiv så går det att konstatera att konkreta strategier för hur 
ett sådant arbete med museets samlingar kan utföras, förutsatt att en mer demokratisk 
representation av medborgarna är vad som önskas, behövs. De målsättningar som uppstår 
därav kommer, baserat på vad som konstaterats i diskussionen, möjligen inte alltid att framstå 
som realistiska ur ekonomiska, förvaltningsmässiga eller ens kunskapsmässiga perspektiv. 
Dock så kommer tydliga mål ändå förmå att övergripande styra och vägleda de beslut som 
ständigt fattas på lägre nivåer i verksamheten, så att det arbete som kan göras åtminstone görs 
på en gemensam tolkningsgrund, där medarbetarna är överens om vad mångfaldsarbetet 
innebär i varje enskild situation.
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Mångfaldsrelaterade mål behöver även utformas med hänsyn till andra faktorer. Hur de 
rådande kulturpolitiska målen samt de mål som sätts upp för museets egen verksamhet 
rörande mångfald och demokratisk representation skall tolkas i den praktiska verksamheten 
behöver definieras tydligt, inte bara för den publika utställningsverksamheten utan även för 
det interna arbetet med samlingarna. Även samlingarna kan ju indirekt sägas spegla museets 
förhållningssätt till kulturarv och historiekonstruktion, åtminstone historiskt. Mångfaldsmålen
behöver sedan förankras i det praktiska arbetet på alla nivåer i verksamheten. Utan 
definierade strategier för vad som skall samlas in eller vad som bör kompletteras med 
information från andra perspektiv, så riskerar målen som sätts upp att enbart påverka det som 
kommuniceras utåt. Detta gäller även för eventuella framtida gallringar av samlingarna, där 
ett mångfaldsperspektiv bör beaktas i både bedömningar och motiveringar av vilka föremål 
som inte längre ses som kulturarv och därför bör avyttras.

Samlingarna kommer även i framtiden att tillhöra det utåt kommunicerade, och kanske i än 
större utsträckning tack vare det pågående arbetet med digitalisering och offentliggörande av 
dem, vilket gör mångfaldsinriktade strategier för insamling, gallring och kritik av befintlig 
historiekonstruktion ännu viktigare. När digitaliseringen av samlingarna är fullständig så 
behövs dessa strategier för att definiera hur ett potentiellt samarbete med medborgarna i syfte 
att skapa nya, men även komplettera befintliga berättelser, skulle kunna genomföras inom 
ramarna för vad som kommer att synas här. Ett sådant medborgerligt samarbete skulle 
förutsätta att museet började lämna ifrån sig ansvaret för tolkningen av samlingarna, som idag
tenderar att bli väldigt fixerad vid uppfattningen av museet som en objektiv förmedlare av 
information, och istället inbjuda till kritiska reflektioner och perspektiv som utmanar den 
gängse uppfattningen om både samlingarna specifikt och museet generellt. Dessa perspektiv 
skulle sedan även kunna tillämpas i den framtida utställningsverksamheten. Samtidigt framgår
det av diskussionen att konceptet med ett digitalt forum i anslutning till samlingarna inte 
heller är helt oproblematiskt. Det bör därför föregås av planering och möjligen även 
användartester innan det går att avgöra ett sådant systems lämplighet fullt ut.
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6. Bilagor

6.1. Bilaga 1. Diagram och Tabeller

Diagram och tabeller som tagits fram i den kvantitativa undersökningen och som refereras till 
i uppsatsen.

Diagram 1. Givare och insamlare 1933

59

bergström, kurt, d:r

persson, erik, agent

okänd

johansson, einar, museivaktmästare

johansson, valter

pettersson, helmut, lantbrukare

andersson, johannes

melander, f ridolf

nihlén, john, doktor

norrby, johan

larsson, emilia, f ru

granström, carl, lantbrukare

johansson, herman, lantbrukare

richnau, ludvig, bagare

dahlbom, hulda, f ru

ronström, gustaf, lots

w inqvist, j h, posttjänsteman

hansson, olof , hemmansägare

hansson, p, lantbrukare

hägg, r, lantbrukare

johansson, hilbert

svensson, th, järnhandlare

0 10 20 30 40 50 60 70

1933
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Diagram 1. Figuren visar att fem givare donerat tre föremål vardera, tre givare fyra föremål vardera, tio givare 
mellan fem och tio och en givare vardera fjorton, fyrtiofem respektive sextiofyra föremål samt att totalt tjugotvå
föremål donerats av okända givare.



Tabell 1. Givare och insamlare 1933, antal föremål under tre

almlöv, helge

andersson, gustaf

andersson, halvar

andersson, k j , genom edle, a

andersson, karl

andersson, reinhold, arbetare

arvidsson, hilding, lantbrukare

auktionskammaren

bendelin, august

brising, erik, grosshandlare

carlsson, ture

edle, a

ekström georg, sjökapten

engström, agnes

folkets hus i visby

hallberg, gustaf

hansson, josef

hellgren, ella, fru

hellgren, yngve

hermansson, tekla, fröken

hjorter, elin, fru

holm, f

isaeus, greta, majorska

jakobsson axel, lantbrukare

jakobsson axel, lantbrukare

jakobsson, g

jakobsson, maria, fru

jakobsson, t j, lantbrukare

johansson, anton

johansson, harry, antikvitetshandlare

johansson, henning

jonsson, valter

kalström, g, folkskollärare

karlsson, gustaf

klingvall, alma, fröken

lagergren, laura, fru

larsson, agnes, fru
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larsson, herman, skomakare

littberg, anselm

ljungholm, b a, länsbokhållare

lundblad, k p, landssekreterare

medebys i martebo

meyersson, å, kandidat

nilsson, arbetare

olofsson, sigfrid

olsson, anton, fanjunkare

persson, erik

persson, robert

pettersson, albert

pettersson, axel lantbrukare

pettersson, hilda, fru

pomp, c j

runfeldt, a, lantbrukare

rydén, fru, född ekström

stengård, a, folkskollärare

stengård, h, folkskollärare

stengård, knut, lantbrukare

sturtzenbecker, a, fröken

svensson, fru

svensson, g o

thunegård, edv.

tidmark, nils p, fil kand

von corswant, cecilia, fru

von zweigbergk, tönnes, kapten

västergarns kyrka

wedin, therese, fröken

winqvist, karin, fru

yttergren, david

österberg, k, kyrkoherde

österling, axel, boktryckare

österling, charlotta, fru
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Diagram 2. Ämnesklassifikationer 1933

62

redskap i allmänhet

dräkttillbehör

vapen

dräkt

nycklar och lås

matberedning i hemmet

kärl och behållare

möbler och mattor

smycken

textila tekniker

transport med djur

byggnadsutrustning och byggnadsdetaljer

ljus

personlig kropps- och skönhetsvård

f iske

modeller och övriga hjälpmedel för minnet

servering och förtäring

skeppsbyggeri

jakt och fångst

båtar och fartyg

drycker

kartor och geograf isk belägenhet

metallhantverk

okänd användning

stenhuggeriarbete

träbearbetning
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Diagram 2. Figuren visar att sju klassifikationer innehåller tre föremål vardera, en innehåller fyra föremål, nio 
klassifikationer mellan fem och tio föremål, sex klassifikationer mellan tio och tjugo föremål och en 
klassifikation vardera innehåller tjugofyra, fyrtiotvå respektive femtiofem föremål.



Tabell 2. Ämnesklassifikationer 1933, antal föremål under tre

bearbetning av ben horn och skal

begravning

betalningsmedel

bröllop

eld

fotografering

färdighetsträning

föreningar

heminredning och möblering

jordbruk i allmänhet

järnhandelsvaror

konst

kroppsskador och kirurgi

kyrka

lekar och spel

medicinsk terapi

musikinstrument

mått, mål och vikt

personförflyttning genom egen kraft

religiösa högtider och gudstjänster

resor och transporter

skrift

sömn

sömnad och dräkttillverkning

tidsindelning

tobak

trossystem
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Diagram 3. Övergripande ämnesklassifikationer 1933

64

1933

fördelning arkeologi / kulturhistoria (katalog)

arkeologi

kulturhistoria

Diagram 3. Figuren visar en jämn fördelning mellan arkeologi och kulturhistoria med etthundrasjuttio 
respektive etthundrasjuttiotre föremål.



Tabell 3. Föremål framhävda i årsberättelsen 1933

Föremål enl. ÅB Inv.nr. Förvärvsomst. Givare/Insaml. Ämnesklass. 1 Ämnesklass. 2

Ryggknappsspä
nne, brons m. 
förgyllning och 
fyra stenar.

8120 Inköp Bendelin, August Dräkttillbehör Arkeologi

Modellskepp 
från Visby.

8107 Inköp Bergström, Kurt,
Dr.

Modeller och 
andra hjälpmedel
för minnet

Kulturhistoria

Modellskepp, 
byggt omkr. 
1900, av Julius 
Svensson, Fårö.

8106 Inköp Bergström, Kurt,
Dr.

Modeller och 
andra hjälpmedel
för minnet

Kulturhistoria

Nyckelkedja, 
brons, nycklar 
samt 
gördelhake.

8095 Inköp Bergström, Kurt,
Dr.

Dräkttillbehör Arkeologi

Gravurna, 
lergods, 
sönderfallen.

8198 Gåva Carlsson, Thure Begravning Arkeologi

Svampdosa,  
silver, stämplad 
CABWL4.

7986 Inköp Jakobsson, T J, 
Lantbrukare

Personlig 
kropps- och 
skönhetsvård

Kulturhistoria

Dosspänne, 
förgylld brons 
m. silvertrådar.

8069 Inköp Kalström, G, 
Folkskollärare

Dräkttillbehör Arkeologi

Nattlåda, ek m. 
järnbeslag, sign. 
1681.

8207 Inköp Okänd givare Möbler och 
mattor

Kulturhistoria

Ringspänne, 
brons, 
upprullade 
ändar.

8023 Gåva Okänd givare Dräkttillbehör Arkeologi

Bronsnål, 
päronformat 
huvud, ornerat.

8020 Gåva Okänd givare Dräkttillbehör Arkeologi

Bronsnål från 
bronsåldern.

7981 Inköp Okänd givare Dräkttillbehör Arkeologi

Fiskhuvudforma
de spännen, 
brons m. 
silverbeläggning
.

8002 Inköp Okänd givare Smycken Arkeologi

Svampdosa, 
silver, stämplad 
GNHWI4.

7990 Inköp Persson, Erik Personlig 
kropps- och 
skönhetsvård

Kulturhistoria

Blyfönster. 8188 Inköp Persson, Erik, 
Agent

Byggnadsutrustn
ing och 
byggnadsdetaljer

Kulturhistoria
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Bord, furu, har 
tillhört Prost H. 
S. Tranér, Fårö.

8159 Inköp Persson, Erik, 
Agent

Möbler och 
mattor

Kulturhistoria

Kalk, silver, 
stämplad 
JLBWM2.

7990 Inköp Persson, Erik, 
Agent

Religiösa 
högtider och 
gudstjänster

Kulturhistoria

Kalk, silver, 
stämplad 
AMLWS3.

7985 Inköp Persson, Erik, 
Agent

Religiösa 
högtider och 
gudstjänster

Kulturhistoria

Sänghimmel, 
furu, märkt M. 
Olof Blomberg 
1798.

8150 Gåva Pettersson, 
Hilda, Fru

Sömn Kulturhistoria

Bågspänne, 
brons m. spår av
förgyllning.

8193 Inköp Runfeldt, A, 
Lantbrukare

Dräkttillbehör Arkeologi

Ryggknappsspä
nne, brons m. 
förgyllning och 
röda stenar.

8118 Inköp Stengård, A, 
Folkskollärare

Dräkttillbehör Arkeologi

Beslag, brons m.
silverbeläggning
, karolingisk 
ornamentik.

8059:1-2 Inköp Thunegård, Edv. Smycken Arkeologi

Runsten. 8161 Gåva von Corswant, 
Cecilia, Fru

Stenhuggeriarbet
e

Arkeologi
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Diagram 4. Givare och insamlare 1944
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meukow , gustava, f röken, genom meukow , anna

stenberger, mårten

svahnström, gunnar

melander, f ridolf

thomsson, thure, lantbrukare

östergren, anselm
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Diagram 4. Figuren visar att tre givare donerat tre föremål vardera, en givare fyra föremål och en givare vardera
tjugonio respektive trettiofyra föremål.



Tabell 4. Givare och insamlare 1944, antal föremål under tre 

andersson, helge, arbetare

andreasson, lina, fru

bergström, lizzy, fröken

bodin, ivar, jordbruksarbetare

ekenvik, kurt

enquist, ida, fru

haase, carl, frisör

jacobsson, karl, skomakare, via block, ada, apotekare

larsson, gunnar, lantbrukare

lindell, olof, byggmästare

ljungholm, b a, länsbokhållare

muckenhirn, kyrkoherde

muldin, axel, lantbrukare

möllerström, jan, skolgosse

nyström, bertil, skulptör

olin, alfred, byggmästare

resare, a, godsägare

skoglar, sune, civilingenjör

söderström, harry

thomsson, tyko, byggmästare

vallgren, f, köpman
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Diagram 5. Ämnesklassifikationer 1944
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dräkttillbehör

konst

kärl och behållare

dräkt

redskap i allmänhet

betalningsmedel

smycken

textila tekniker

personlig kropps- och skönhetsvård

osteologi

träbearbetning

vapen
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Diagram 5. Figuren visar att tre klassifikationer innehåller tre föremål vardera, en klassifikation fyra föremål, 
sex klassifikationer mellan fem och tio föremål och en klassifikation vardera innehåller femton respektive 
tjugoen föremål.



Tabell 5. Ämnesklassifikationer 1944, antal föremål under tre

arkeologi

drycker

järnhandelsvaror

lekar och spel

matberedning i hemmet

metallhantverk

mått, mål och vikt

möbler och mattor

skrift

stenhuggeriarbete

sömn

sömnad och dräkttillverkning
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Diagram 6. Övergripande ämnesklassifikationer 1944
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1944

fördelning arkeologi / kulturhistoria (katalog)

arkeologi

kulturhistoria

Diagram 6. Figuren visar en jämn fördelning mellan arkeologi och kulturhistoria med femtioen respektive 
femtiotvå föremål.



Tabell 6. Föremål framhävda i årsberättelsen 1944

Föremål enl. ÅB Inv.nr. Förvärvsomst. Givare/Insaml. Ämnesklass. 1 Ämnesklass. 2

Porträtt av L. M. 
Enequist, olja, av J. 
Way 1849.

9341 Gåva Enequist, Ida, Fru Konst Kulturhistoria

Fingerring, brons, 
inskrift: AVE 
MARIA i majuskler.

9325 Gåva Muldin, Axel, 
Lantbrukare

Smycken Arkeologi

Sigillstamp, har 
tillhört 
Nordertredingens 
prästkapitel.

9326 Inköp Möllerström, Jan, 
Skolgosse

Skrift Arkeologi

Akvarell, motiv från 
Levide, av J. Kahl.

9337:02:00 Gåva Nyström, Bertil, 
Skulptör

Konst Kulturhistoria

Ringnål, silver, ca. 
900 e.Kr.

9347 Inköp Thomsson, Thure, 
Lantbrukare

Dräkttillbehör Arkeologi

Dosformigt spänne, 
brons m. 
filigranornerade 
guldbleck, ca. 900 
e.Kr.

9331 Inköp Thomsson, Tyko, 
Byggmästare

Dräkttillbehör Arkeologi
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Diagram 7. Givare och insamlare 1954

molér, emelie, f röken

arw idsson, greta

kams, lummelunda

silvén, ulla

ahlin, bengt erik, skolgosse

danielsson, hanna, f ru
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Diagram 7. Figuren visar att två givare donerat tre föremål vardera, en givare sju föremål, en givare 
tolv föremål och en givare vardera fyrahundrafemtiosju respektive femhundratjugotre föremål.
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Tabell 7. Givare och insamlare 1954, antal föremål under tre 

eriksson, erik, lantbrukare

fransson, anna, fröken

gardell, helga, fru

hedberg, emma, fru

hovgard, åke, landshövding

höjer, j axel

johansson, rune

kullberg, gerdi, fröken

larsson, valborg, översköterska

lundin, georg

milders, magdalena, fru

nickström, folke

nordiska museét

olsson, erik, konstnär

persson, jörgen, skolgosse

pettersson, göte, skolgosse

rosendahl, anita

sigalit, petter

svensson, john

wahlberg, gottfrid, folkskollärare

74



Diagram 8. Ämnesklassifikationer 1954
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servering och förtäring
kärl och behållare

dräkttillbehör
metallhantverk

heminredning och möblering
smycken

möbler och mattor
osteologi

sömn
dräkt

järnhandelsvaror
redskap i allmänhet

konst
personlig kropps- och skönhetsvård

drycker
vapen

arkeologi
organiskt material

sömnad och dräkttillverkning
ljus

nycklar och lås
keramik - och glastillverkning

matberedning i hemmet
skrif t

stenhuggeriarbete
betalningsmedel

textila tekniker
geologi

bärande och packdon   
färdighetsträning

glas
lekar och spel

publicering och förlagsverksamhet
textil- och skovård
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Diagram 8. Figuren visar att sju klassifikationer innehåller tre till fyra föremål, sju klassifikationer mellan fem 
och tio föremål, fyra klassifikationer mellan tio och tjugo föremål, fyra klassifikationer mellan tjugo och trettio 
föremål, två klassifikationer mellan trettio och fyrtio föremål, två klassifikationer mellan fyrtio och femtio 
föremål, två klassifikationer femtioen föremål vardera, två klassifikationer femtiosju föremål vardera och en 
klassifikation vardera innehåller sextiofem, sjuttiofyra, etthundrasju respektive etthundratjugoåtta föremål.



Tabell 8. Ämnesklassifikationer 1954, antal föremål under tre 

begravning

biologi

byggnadsutrustning och byggnadsdetaljer

fotografering

jakt och fångst

jordbruk i allmänhet

järnframställning

kartor och geografisk belägenhet

kyrka

museer

mått, mål och vikt

religiösa högtider och gudstjänster

sjukdomsförebyggande åtgärder, sjukdomar, handikapp och invaliditet

sparande och investering

tekniska hjälpmedel

tidsindelning

transport med djur

träbearbetning
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Diagram 9. Övergripande ämnesklassifikationer 1954
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1954

fördelning arkeologi / kulturhistoria (katalog)

arkeologi

kulturhistoria

Diagram 9. Figuren visar en relativt jämn fördelning mellan arkeologi och kulturhistoria med 
fyrahundranittiofyra respektive femhundratrettiofyra föremål, dock med kulturhistoria i tydlig majoritet.



Tabell 9. Föremål framhävda i årsberättelsen 1954

Föremål enl. ÅB Inv.nr. Förvärvsomst. Givare/Insaml. Ämnesklass. 1 Ämnesklass. 2

Emelie Molérs bohag 
fr. Biskopsgatan, kv. 
Priorn 1. Föremål fr. 
16-, 17- och 1800-tal. 
Betraktas som en 
helhet.

9880:1-514 Gåva Molér, Emelie, Fröken Olika ämnen Kulturhistoria
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Diagram 10. Givare och insamlare 1976
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stenbock-tusti, margareta, grevinna

sjöberg, åke g, lektor

falck, valdemar, antikvarie

nilsson, gunnar, civilförsvarschef

rörstrand, marianne, f röken

f ide socken, olika givare

sundahl lars, överstelöjtnant, och sundahl stig, intendent

olofsson, inga

bolin, alf  och hansson, gustaf

kolmodin, carl-olof , konsul

kv. priorn, visby

smitterberg-glansholm, margareta, fru

fordal, rune, ingenjör

holma, tor, tandläkare

bergström, kurt, d:r

riksantikvarieämbetet, enl. fyndfördelning 751128

englund, seved, f .d länsjägmästare

havdhems kyrka

siedberg, ludvig, musikdir, och a-m, fru

sw anström erik, arkeolog

w ernström, gunvor, f ru

öja kyrka
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Diagram 10. Figuren visar att fem givare donerat tre föremål vardera, en givare fyra föremål, sju givare mellan 
fem och tio föremål, fyra givare mellan tio och tjugo föremål och en givare vardera femtio, sjuttiotre, nittio, 
etthundratjugoett respektive etthundrasjuttiofyra föremål.



Tabell 10. Givare och insamlare 1976, antal föremål under tre 

ahlyr, maj-britt, fru

andersson, lennart, köpman

bergdahl åke, distriktslantmätare och bergdahl, violet, fru

björk, gotthi, fru

block, ada, apotekare

dahlström, inga-britt, fru

eneqvist, georg, statskonsulent

eskelhems kyrka

gutenberg, signe och gustaf

gutenvik, per erik

gutevik, ingrid, damfrisörska

hansén, ela, fröken

hedin, greta, fröken

johansson, valborg, fru

kahlström, bertil, redaktör m. fru

klint, ebbe, kyrkoherde

kolmodin, allan, lantbrukare

korsell, allie, länsarbetsdirektör, dödsbo

larsson, majvor, fru

larsson, sigfrid, kontorist

lemmel, margit, fru

lind, ida, fru

linde kyrka

lyttkens, dagmar, fru

melin, ulla, fru

melin, ulla, fru, åkermanska stiftelsen

mårtensson, curt och catharina

nilsson, sten-åke, direktör och greta, fru

nobell, sven, civilingenjör m. fru

nylén, erik

nyman, tommy, typograf m. fru

okänd

olsson, erik, konservator

pajaujis carolus, rudvier

pettersson, elsa, fru

pettersson, villy, expeditionsvakt

ragu
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rederi ab. gotland

roos, landshövding

snöbohm, jan, dr, m. fru

stengård, arne, herr

stenkyrka kyrka, genom erik nylén

svahnström, gunnar

söderberg, nils v, överstelöjtnant

thunegard, edv, nämndeman

westberg, bo

åkesson, astrid, fru
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Diagram 11. Ämnesklassifikationer 1976

82

lekar och spel
heminredning och möblering

redskap i allmänhet
kärl och behållare

dräkt
metallhantverk

betalningsmedel
glas

kyrka
matberedning i hemmet

dräkttillbehör
servering och förtäring

byggnadsutrustning och byggnadsdetaljer
fotografering

personlig kropps- och skönhetsvård
möbler och mattor
järnhandelsvaror

religiösa högtider och gudstjänster
smycken

stenhuggeriarbete
drycker

skrif t
textila tekniker

bröllop
keramik

konst
okänd användning

sjukdomsförebyggande åtgärder, sjukdomar, handikapp och invaliditet
sömnad och dräkttillverkning

tobak
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Diagram 11. Figuren visar att tio klassifikationer innehåller tre till fyra föremål, sex klassifikationer mellan fem 
och tio föremål, sju klassifikationer mellan tio och tjugo föremål, två klassifikationer mellan tjugo och trettio 
föremål och en klassifikation vardera innehåller fyrtiosju, femtionio, sextioen, åttiotre respektive 
etthundrasjuttioåtta föremål.



Tabell 11. Ämnesklassifikationer 1976, antal föremål under tre 

arkeologi

bearbetning av ben horn och skal

begravning

byggnad för religion

båtar och fartyg

bärande och packdon

fiske

försäljningsarbete och reklam

keramik - och glastillverkning

ljus

medicinsk terapi

modeller och övriga hjälpmedel för minnet

motion och idrott

musik

mått, mål och vikt

nycklar och lås

organiskt material

resor och transporter

ritual

skogsprodukter utom trävaror

skolundervisning

statlig kontroll

sömn

tekniska hjälpmedel

textil- och skovård

transport med djur

uniformer och utrustning

utsöndring

vapen

värme

yrkesmässig skönhetsvård
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Diagram 12. Övergripande ämnesklassifikationer 1976
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1976

fördelning arkeologi / kulturhistoria (katalog)

arkeologi

kulturhistoria

Diagram 12. Figuren visar kulturhistoria i tydlig majoritet över arkeologi med fyrahundrafyrtiotvå respektive 
tvåhundrafyrtiofyra föremål.



Tabell 12. Föremål framhävda i årsberättelsen 1976

Föremål enl. ÅB Inv.nr. Förvärvsomst. Givare/Insaml. Ämnesklass. 1 Ämnesklass. 2

Pilspets, brons, 
yngre bronsålder.

11216 Gåva Stengård, Arne Vapen Arkeologi

Medeltida 
sigillstamp, S. 
ROTGERI. DE. 
COESVELDE.

11241 Gåva Lind, Ida, Fru Skrift Arkeologi

Flintyxor, yngre 
stenålder.

11177:1-11 Gåva Bolin, Alf och Hansson,
Gustaf

Redskap i 
allmänhet

Arkeologi

Mynt från 16-
1700-tal samt 
psalmboksknäppen
, funna i havet, 
troligtvis från 
förlisning på 1700-
talet.

11196:1-908
+ 913

Inköp Fordal, Rune, Ingenjör Betalningsmedel 
+ Religiösa 
högtider och 
gudstjänster

Arkeologi

Fingerring, guld i 
filigran, okänd 
proveniens.

11186:1 Gåva Hansén, Ela, Fröken Smycken Kulturhistoria

Silversked, av 
Visbyguldsmed 
Berndt 
Falkengren, inskr. 
”Johan Ahlbom 
1752”.

11187 Gåva Lyttkens, Dagmar, Fru Servering och 
förtäring

Kulturhistoria

Dockor och 
dockskåpsmöbler 
från det 
Stenbockska 
godset Kolk, 
Estland, som under
medeltiden 
tillhörde Roma 
kloster.

11172:3-174 Gåva Stenbock-Tusti, 
Margareta, Grevinna

Lekar och spel Kulturhistoria

Priser som 
erövrats i 
idrottstävlingar av 
Gunnar Nilsson.

11189:2-59 Gåva Nilsson, Gunnar, 
Civilförsvarschef

Heminredning 
och möblering

Kulturhistoria

Hytt inkl. 
inredning från 
fartyget Drotten 
(skrotat), från 
Gotlandsbolaget.

11146 Gåva Rederi AB, Gotland Båtar och fartyg Kulturhistoria

Brudtäcke som 
tillhört släkten 
Lindström, 1700-
tal, kompletterar 
tidigare insamlade 
brudtäcken.

11184 Gåva Melin, Ulla, Fru Bröllop Kulturhistoria
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6.2. Bilaga 2. Ordlista med förklaringar

Ämnesklassifikationernas betydelser
Ämnesklassificering Beskrivning Ämnesklassificering Beskrivning

Arkeologi Arkeologiska fynd Kartor och geografisk 
belägenhet

Kartor

Bearbetning av ben horn 
och skal

Föremål tillverkade med 
eller använda vid-

Keramik - och 
glastillverkning

Föremål relaterade till-

Begravning Föremål som används vid- Keramik Föremål av keramik

Betalningsmedel Mynt, sedlar, värdepapper Konst Måleri, teckningar

Biologi Föremål relaterade till- Kroppsskador och kirurgi Läkar- och 
tandläkarverktyg

Bröllop Föremål som används vid- Kyrka Föremål relaterade till-

Byggnad för religion Byggnadsdelar, kyrkor Kärl och behållare I övrigt odefinierade kärl

Byggnadsutrustning och 
byggnadsdetaljer

Byggnadsdelar, allmänt Lekar och spel Leksaker, brädspel, 
kortlekar

Båtar och fartyg Föremål relaterade till- Ljus Belysningsföremål

Bärande och packdon Väskor, kassar Matberedning i hemmet Föremål som används vid-

Drycker Dricksglas, flaskor Medicinsk terapi Föremål relaterade till-

Dräkt Klädesplagg Metallhantverk Föremål relaterade till-

Dräkttillbehör Spännen, prydnader Modeller och övriga 
hjälpmedel för minnet

Fartygs- och 
byggnadsmodeller

Eld Föremål relaterade till- Motion och idrott Föremål som används vid-

Fiske Föremål som används vid- Museer Föremål som används vid-

Fotografering Kameror, fotografier Musik Föremål relaterade till-

Färdighetsträning Broderier, sömnadsprojekt Musikinstrument Musikinstrument

Föreningar Föremål relaterade till- Mått, mål och vikt Föremål som mäter och 
väger

Försäljningsarbete och 
reklam

Skyltar, annonser Möbler och mattor Möbler, mattor och större 
föremål för hemmet

Geologi Föremål relaterade till- Nycklar och lås Nycklar och lås

Glas Föremål av glas Okänd användning Föremål med okänd 
användning

Heminredning och 
möblering

Mindre föremål, 
prydnader, dekorationer 
för hemmet

Organiskt material Föremål av organiskt 
material 

Jakt och fångst Föremål som används vid- Osteologi Ben från djur eller 
människor

Jordbruk i allmänhet Jordbruksföremål, allmänt Personförflyttning genom 
egen kraft

Föremål som används vid-

Järnframställning Föremål relaterade till- Personlig kropps- och 
skönhetsvård

Föremål som används vid-
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Publicering och 
förlagsverksamhet

Böcker, tidningar Sömn Sängar och sängkläder

Redskap i allmänhet Redskap och verktyg Sömnad och 
dräkttillverkning

Sybehör, textilier

Religiösa högtider och 
gudstjänster

Föremål som används vid- Tekniska hjälpmedel Föremål relaterade till-

Resor och transporter Föremål som används vid- Textil- och skovård Föremål som används vid-

Ritual Föremål som används vid- Textila tekniker Föremål relaterade till-

Servering och förtäring Föremål som används vid- Tidsindelning Föremål som visar tiden

Sjukdomsförebyggande 
åtgärder, sjukdomar, 
handikapp och invaliditet

Föremål som används vid- Tobak Föremål relaterade till-

Skeppsbyggeri Föremål relaterade till- Transport med djur Vagnar, slädar

Skogsprodukter utom 
trävaror

Föremål relaterade till- Trossystem Religiösa skrifter

Skolundervisning Föremål som används vid- Träbearbetning Föremål som används vid-

Skrift Föremål som används vid- Uniformer och utrustning Föremål relaterade till-

Smycken Smycken, ej dräkt Utsöndring Föremål relaterade till-

Sparande och investering Plånböcker, spargrisar Vapen Yxor (ej redskaps-), knivar 
(ej redskaps-), svärd, gevär

Statlig kontroll Föremål som används vid- Värme Kakelugnar, delar av

Stenhuggeriarbete Föremål av sten inklusive 
runstenar

Yrkesmässig skönhetsvård Föremål relaterade till-
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