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SAMMANFATTANDE RESULTAT
Projektet har genomförts genom två delprojekt. Delprojekt 1 har funnit mönster i katalogiseringsarbetet och i katalogerna som på ett avgörande sätt visar att katalogiseringsarbetet formas
i viss mån av den vetenskapliga samtid vari arbetet sker, men framför allt av de tekniska system som funnits till hands vid respektive tidpunkt. Följden blir att för att kunna tolka eller
göra innehållet i katalogen begripligt för sig själv, behöver en brukare i dag dels veta hur katalogiseringsrutinerna sett ut i respektive tid, dels vara orienterad i de olika vetenskapliga
epoker som förevarit.
Delprojekt 2 har syftat till att utveckla en digital plattform på Internet – KulturavGotland – för
att via Internet samla in och sprida information om Gotlands kulturarv, samt att pröva hur ett
sådant verktyg kan användas både av regionala kulturarvsinstitutioner och av lokalsamhällets
olika brukargrupper. Delprojektets resultat är tudelat. Å ena sidan har delprojektet synliggjort
ett stort behov hos olika brukargrupper som efterfrågar stöd med att digitalisera och publicera
egenproducerad kulturarvsinformation. Den typ av wikibaserad community som utvecklandes
inom delprojektet kan på ett bra sätt möta dessa behov. Å andra sidan har delprojektet också
synliggjort en ovana att arbeta med strategiskt digitalt utvecklingsarbete som går på tvärs över
de regionala kulturarvsinstitutionerna. På denna punkt finns ett stort behov av framsynt me-
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todutveckling som kopplar samman informationssamhällets teori och praktik med kulturarvsfältet traditioner och invanda handgrepp.
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BAKGRUND OCH SYFTE MED PROJEKTET
Det här projektet tog sin utgångspunkt i det framväxande informationssamhällets utmaning av
invanda föreställningar och handgrepp inom såväl kulturarvssfären, som för samhället i stort.
Projektet var ett tvåårigt samarbete mellan Länsmuseet Västernorrland Murberget och Gotlands Museum. Den gemensamma nämnaren för projektet var att vi utifrån ett kulturarvsperspektiv ville studera effekterna av det som med en övergripande term har kommit att kallas
för ”remediering” (Bolter & Grusin 1999), dvs processer där nya mediatekniker överlagrar,
påverkar och omformar äldre sätt att hantera och kommunicera information.
Projektet bakgrund kan sökas i en komplex verklighet där den digitala tekniken både skapar
nya möjligheter, men också nya slags problem. Databaser och interaktiva webb-applikationer
sätter allt mer sin prägel på samtidens offentligheter där kulturarvsinstitutioner deltar, eller
säger sig vilja delta, för att tillfredställa intressen hos olika brukargrupper. Ökad tillgänglighet
är ledordet för dagen och den digitala tekniken har lett till en allt större möjlighet att publicera
kulturhistoriskt material som tidigare i huvudsak varit ämnat för den interna antikvariska
verksamheten ”i huset”, eller åtkomligt för tillresta yrkesverksamma forskare. Internet innebär
idag per definition att kulturarvsinstitutionerna skaffat sig global access. Tiden med lokal
historieskrivning, för en lokal publik, är förbi. Detta reser nya frågor kring vad det är för information som dagens digitalt bestyckade kulturarvsinstitutioner publicerar. Speciellt gäller
detta sådan information som formats genom dokumentationssystem med regler för att klassificera, registrera och tillhandahålla information som vuxit fram inom ramarna för ett historiskt
kulturarvsfält med en intellektuell tankemiljö som skiljer sig från dagens och vetenskapliga
praktiker. Med fokus på kulturarvets digitaliseringsarbete koncentrerades projektet därför till
två avgränsade problemområden.
Det övergripande syftet för projektet har varit tudelat. Dels ville vi utvinna ny och fördjupad
kunskap om hur de traditionella dokumentationssystem vuxit fram inom kulturarvfältet, samt
hur dessa fungerar ur ett samtida nyttjandeperspektiv. Vi ville också pröva att använda de
möjligheter den digitala tekniken ställer till förfogande och utvärdera en digital modell för att
tillgängliggöra kulturarvsinformation via Internet och hur en sådan modell kan sättas i relation
till lokal historieskrivning, modernt kulturarv och landskapets betydelse.
I det första delprojektet genomfördes vid Länsmuseet Västernorrland Murberget och riktade
sig till processer inom kulturarvets institutioner. I detta delprojekt ville vi studera den översättningsproblematik som kan uppstå när de äldre och analoga system museerna använder för
att lagra information, nu i en allt snabbare takt överförs till digital media. Det problem vi initialt tyckte oss se kan liknas vid en omvänd form av ”media literacy”, dvs det finns idag ett
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ökande behov hos yngre medarbetare inom kulturarvssektorn att förstå ”idéerna” bakom de
äldre dokumentationssystemen. Detta gäller exempelvis användningen av olika slags kontrollerade vokabulärer, sakordslistor och sifferkombinationer som förslagsvis finns i klassifikationssytemet Outline of Cultral Materials. Problemet med mediakompetensen gäller också hur
man idag ska förstå den kunskap som kan rymmas bakom accesskatalogernas knappa handskrivna rader. Problemet med mediakompetensen handlar alltså om hur denna äldre kunskap
ska överföras till nya digitala register utan att vetandet om samlingarna tappa i valör eller
djup. Projektet genomfördes inom ramarna för Bengt Wittgrens pågående avhandlingsarbete.
Empirin är begränsad till regionala ABM-institutioner i Västernorrland, men studiens resonemang och Wittgrens konklusioner har generell tillämpbarhet då systemen är likartade i sektorn runt om i landet. Detta delprojekt ville ge ett historiskt, tillbakablickande perspektiv på
dokumentationssystemens framväxt och institutionalisering som en normalpraxis inom kulturarvsinstitutionerna.
Det andra delprojektet genomfördes vid Gotlands Museum. Med detta delprojekt ville vi med
ett framåtsyftande perspektiv rikta in oss på processer som kan skapas mellan institutioner
och kulturarvets brukargrupper i det omgivande lokalsamhället. Vi ville studera hur ett nytt
och interaktivt publiceringssystem eller CMS (Content Management System) för kulturarvsinformation kunde utvecklas för att få en så bred och inkluderande tillämpning som möjligt i
arbetet med lokala kulturarvsfrågor.
Delprojektets målsättning kan sägas ha varit dubbel: Vi ville dels undersöka användbarheten
av sociala medier inom kulturarvsfältet. Detta skulle ske genom att skapa en användarstyrd
community, eller WIKI, där institutioner, brukargrupper och intresserade privatpersoner
kunde mötas i en kollaborativ kunskapsprocess. Av speciellt intresse var att prova om en sådan interaktiv plattform kunde stimulera till ett ”folkligt” förankrat kulturarvsarbete. Vi ville
också granska de berättelser och minneslandskap som skapades och sätta dessa i relation till
kulturarvsförvaltningens behov av platskunskap, lokala nätverk och tillit.
Delprojektet planerades med att konkretiseras genom två olika empiriska nedslag på Gotland.
Det första gäller det kulturreservat som skapats kring gården Norrbys i Väte socken. Avsikten
var att i samarbete med lokala krafter att öka förståelsen av Gotlands moderna kulturlandskap,
samt att utveckla Norrbys som besöksplats. Ett motsvarande samarbete planerades med hembygdsföreningen i Lau socken vid Gotlands ostkust, på basis av ett stort arkivmaterial vid
Landsarkivet i Visby med bland annat Mathias Klintbergs omfattande fotosamling.
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KORTFATTAD TEORI- OCH METODDISKUSSION
Delprojekt 1 har valt teori och metod utifrån en museologisk och kulturhistorisk utgångspunkt
då arbetet också är en del av en museivetenskaplig avhandling. För att belysa kunskapsteoretiska och professionella utgångspunkter har kunskapsteoretikern Ludwik Flecks teori om tankestil, tankekollektiv använts. Med dessa instrument belyses dels interna tankesätt och internt
sett självklara tankestrukturer, dels de inneboende svårigheter som finns i medierad kunskap det vill säga kataloger, register med mera - då de nyttjas i en annan tid än då de är skapade.
För att tydliggöra de delar av kunskapsarbetet som sker har jag även använt filosofen Kjell
Johannessens teorier om praxis och tyst kunskap. De tydliggör den tysta kunskapens betydelse i den praxis som utövas i museiarbetet. Samtidigt uppenbarar slutsatserna att mycket av
den kunskapsuppbyggnad som skett och sker i museerna förutsätter en professionell kunskap
eller skolning för att tolkas på ett godtagbart sätt. Antropologen Robert Redfield skapade ett
begreppspar: den stora och den lilla traditionen. Teorin och framför allt begreppen används
för att tydliggöra museernas och museiprofessionens samhälleliga utgångsläge och roll i olika
tider. Valet av teorier från en kunskapsteoretiker och en antropolog vars mest betydande
forskning skedde under 1930-50-talen kan synas uppseendeväckande, men motiveras av att
denna forskning sker under den epok som satt starka avtryck i även dagens museipraktik. Idag
måste vi förhålla oss till äldre dokumentation och skapa oss en bild av tidigare epokers praxis
och i vilken idésfär med utvecklats.
Metodiken har varit att i olika avsnitt analysera (1) hur produkten av museiarbetet varit utformad (Katalogerna – hjälpreda och samtidsspegel), (2) en innehållsanalys av befintliga kataloger och register (Form, innehåll och struktur), (3) en studie av hur klassifikationsverktyg
och liknande motiverats, växt fram och nyttjats (Ett klassifikationssystem för allt och alla), (4)
samt en studie av vår tids uppfattning om kataloger, register, databaser med mera och hur de
skapats, förvaltas och nyttjas (Kunskap och attityd). I avsnitt 1 beskrivs och analyseras källmaterialet i ett metaperspektiv med utgångspunkt i protokoll och i de befintliga katalogerna
för att få fram hur de skapats och motiverats. Avsnitt 2 är en informationsanalytisk undersökning av katalogernas form, struktur och innehåll och inte helt oviktigt avsaknad av innehåll.
Tredje avsnittet utgår från hur katalogisering och kataloger diskuterats nationellt och internationellt, samt hur den till museerna närliggande forskningen argumenterat och agerat. Här beskrivs utfallet och de förändringar i praxis som dessa diskussioner skapat. Avsnitt 4 bygger på
en serie intervjuer med musei- biblioteks- och arkivpersonal samt en enkät utdelad i en grupp
ABM-institutioner. Intervjuerna avser att beskriva vår tids kunskap om kataloger, katalogisering och katalogernas innehåll. Enkäten kompletterar och utökar underlaget.
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De teoretiska perspektiv som låg till grund för delprojekt 2 har sin hemort en blandning av etnologisk/poststrukturalistisk teori och framförallt forskare inom en anglosaxisk museologisk
tradition. I det senare fältet har framförallt de Foucault-inspirerade studier som utförts av den
engelske museologen Eilean Hooper-Greenhill varit en viktig idégivare. I denna reflexiva
tradition ses kulturarv som entiteter baserade på ett selektivt urval. De historiebilder som kulturarvsinstitutioner levererar kan i detta sammanhang ses om delar av sådana sociala och
ideologiska processer som även återfinns i samhället i övrigt. I studierna finns ett fokus på
den traditionella utställningen som museernas viktigaste kommunikationskanal, varför annan
viktig teoretisk inspiration även har hämtats från kulturanalyser av det framväxande informationssamhället och dess konsekvenser för såväl kulturpolitikens vilkor, som för kulturarvssektorns praktik. Begreppet ”remediering” (Bolter & Grusin 1999) är här av central betydelse i
en förståelse av hur ny digital teknik har en direkt påverkan på äldre mediastrukturer, och på
sikt även på äldre samhälleliga maktstrukturer. Ur dessa aspekter har delprojektet inspirerats
av diskussioner kring kulturlivets producenter och konsumenter, speciellt kring bruket av sociala media inom kulturarvsfältet och vår egen tids övergång från en typisk åskådarkultur till
en allt mer renodlad deltagarkultur (ex Haggren 2008, Snickars mfl.).
Delprojektet har i huvudsak varit metodutvecklande. Målsättningen har varit erhålla ny kunskap om hur sociala media och användarstyrda webb-tjänster kan användas som ett komplement till museernas traditionella sätt att interagera med det omgivande lokalsamhället. Detta
har skett genom att utveckla sajten KulturarvGotland. Sajten har utprovats i samarbete med
deltagare från hembygdsförening i Lau socken. Det inlagda materialet – en äldre fotosamling
med tillhörande beskrivning har analyserats ur ett narrativt perspektiv. Sajten KulturarvGotland har också utprovats tillsammans med projektanställd personal på Gotlands museum. En
speciell vikt lades vid användningen av folksonomi eller ”social-taggning”, i stället för kulturarvsinstitutionernas etablerade klassifikationssystem, som grund för att söka nödvändig
metadata. Under delprojektet genomfördes också intervjuer med utvalda personer inom det
gotländska kulturarvsfältet.
PROJEKTETS HUVUDSAKLIGA RESULTAT OCH EFFEKTER
Delprojekt 1 har gett en bild av bruket av och kunskapen om katalogerna som tidigare inte
funnits publicerad. Bilden visar att det funnits många typer av vad man genom åren uppfattat
som svårigheter i verksamheten. Nationellt har det funnits önskemål om nationell samordning
på museiområdet. Detta framgår i artiklar i yrkestidskrifter och i olika typer av konferensrapporter under hela 1900-talet. Under 1900-talets första hälft skulle samordningen leda till enhetlig katalogisering, vilket skulle vara till nytta för forskare och andra brukargrupper. Under
seklets andra hälft skulle samordningen främst leda till att olika museers kataloger skulle
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kunna matas in i datorsystem för att möjliggöra enhetliga sökningar. Detta växte fram efter
datorernas inträde i de större institutionerna på 1960-talet. De kulturhistoriska museerna och
folkbiblioteken visar på det nationella planet stora likheter vad gäller ambitioner, men i praxis
är skillnaderna betydande. En förklaring är att bibliotekariekåren eftersträvat enhetlighet, redan från 1920-talet medan museerna haft blicken på och även i praxis sökt efter regional och
lokal särart – något som fått genomslag även i katalogiseringsarbetet.
En jämförelse mellan ett folkbiblioteks och ett regionalt museums kataloger är naturligtvis
inte helt adekvat då folkbiblioteken från början avsett att ha en katalog som låntagare skulle
kunna använda på egen hand. Detta har för huvuddelen av 1900-talet aldrig varit museikatalogens syfte. Undersökningen visar snarare att museikatalogen inte är användbar för många
fler än de som dagligdags arbetar med den. I avsnitt fyra, om kunskap och attityd, framstår
registren som svårgenomträngliga för de flesta antikvariegrupper på museet. Man klarar inte
att söka i katalogen och förstår inte vad den innehåller. I en utblick om detta förhållande i nutid är bidragen till regeringens nationella strategi för digitalisering, digital tillgång och långsiktigt bevarande intressant (http://www.regeringen.se/digitalisering, PM 2011). Endast en institution av de ca 50 institutioner, myndigheter och bolag som svarat påtalar att katalogerna
och registren är avsedda för internt bruk och är svåra att använda för lekmän och ser detta
som ett problem vid publicering av digitala register och liknande. I denna samtidsbeskrivning
framgår även att många av museerna i stället för att publicera sina databaser väljer att ”förpacka” föremålsinformationen. Det vill säga skapa tematiska presentationer, digitala utställningar eller på annat sätt göra urval och förmedla en berättelse snarare än obearbetad kataloginformation. I detta hänseende skiljer sig den bredare museisektorn från de forskningsstödjande institutionerna och myndigheterna. Dessa förespråkar massdigitalisering och publicering av registerdata. Min tolkning är att museerna följer sin tradition att bearbeta källmaterial
och presentera det med en bred allmänhet som målgrupp medan de forskningsstödjande institutionerna även i idag väljer att i första hand förse sin primära målgrupp – forskare och studenter – med material. I det senare finns det inte någon påtaglig skillnad mellan arkiv, bibliotek och museer, utan skillnaderna i synsätt tycks bygga på institutionernas målgrupper.
Resultatet visar att det finns några iakttagelser som är viktiga att notera vid bedömningen av
katalogdatas användbarhet:
(1) Det är tydligt att kataloginnehållet främst av allt utgår från katalogstrukturen (form). Det
vill säga eventuell intressant information om föremålen som skulle kunna ha erhållits från givare eller säljare saknas om inte katalogen givits utrymme för dessa data.
(2) Katalogen är skapad för och katalogiseringen (innehåll) är gjord med en utgångspunkt
som utmärker kulturhistorisk dokumentation under snarare första delen av 1900-talet än den
senare perioden. Inriktningen har varit att hitta särdrag hos varje föremål. Särdrag som skiljer
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föremålet från andra föremål, även andra föremål av samma sort eller sammanhörande i någon mening. Orsaken kan sökas i spridningsforskarnas behov vid karteringar eller helt enkelt
en vana att söka olikheter och behov av att visuellt kunna skilja föremål från varandra.
(3) Katalogisering i kulturhistoriska museer sker med hjälp och betydande påverkan från ämneskunskaper från akademiska hjälpdiscipliner. Det innebär att konstvetenskapliga, etnologiska, arkeologiska osv angrepps- och synsätt starkt påverkar katalogiseringen. Detta ger i sin
tur att likartade föremål fått olikartade beskrivningar på grund av registratorns ämneskunskaper.
(4) Katalogiseringspraxis vad gäller innehållet har ändrats över tid. Orsaken till detta förefaller snarast vara att de ovan refererade disciplinerna ändrat sin syn på vilka data som är centrala och vilka som är oviktiga.
(5) Katalogstrukturen har ändrats över tid. Vissa data har prioriterats ner och andra har tillförts.
(6) Det finns vissa katalogdata och visst innehåll som är fast över tid. Dessa är: Unik identitet
(i museet), benämning, uppgift om geografisk härkomst och om givare alternativt säljare.
Utifrån dessa i huvudsak särskiljande drag kan en jämförelse göras med till exempel bibliotekens katalogisering. Variationen i katalogen (form) över tid är betydligt mindre i bibliotek
än i kulturhistoriska museer. Innehållet beskrivs i biblioteket så att närbesläktade objekt kan
föras samman snarare är särskiljas. Utifrån dessa två aspekter är möjligheten att sammanföra
kataloger helt annorlunda än att sammanföra museikataloger. Utan att vidare beskriva bibliotekarieprofessionens utveckling under 1900-talet kan man ändå säga att det under mycket lång
tid funnits ett samförstånd om att eftersträva ett enhetligt sätt att katalogisera.
För man dessutom in kulturpolitiska aspekter som till exempel de som ligger till grund för
projekt som Europeana och dess syskon och föregångare, är där en inte oviktig aspekt att med
katalogen visa upp en Europeisk kulturell enighet och likformighet. Detta är ju knappast möjligt med data som skapats för att poängtera skillnader mellan kulturområden och regioner.

Gotland - KulturarvGotland
Inom delprojektet 2 skapades webb-platsen KulturarvGotland. På marknaden finns flera olika
publiceringssystem eller CMS:s (Content Management System) som motsvarar de krav vi initialt ställde upp för sajten KulturarvGotland. Bland dessa krav var de viktigaste att:
• Låg datorvana skulle inte vara ett hinder för deltagande.
• Registrerade användare skulle fritt kunna publicera relevant kulturarvsinformation.
• Informationsmängden förväntades tillväxa organiskt, varför applikationen måste kunna
hantera och lagra en stor mängd kulturarvsinformation i skiftande digitala format.
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• Materialets avsändare skulle redovisas öppet, och det skulle vara möjligt att kommentera
och diskutera informationen på sajten.
• Mot bakgrund av sajtens karaktär av community och kollaborativt kunskapsforum skulle
folksonomi (efter engelskans ”folksonomy”, eller ”Collaborative taggning”) användas i stället
för kulturarvsinstitutionernas etablerade klassifikationssystem. Användarna skulle själva
skapa metadata genom att förse informationen med taggar eller beskrivande sakord.
• Materialet på sajten skulle licensieras med hjälp av Creative Commons.
• Sajten skulle skapas i ”öppen källkod”.
• Och slutligen, skulle informationen i applikationen vara möjlig att skörda från K-samsök,
och i förlängningen var öppen för leverans av kulturarvsinformation till Europeana.
KulturavGotland
Den RC-version av KulturarvGotland som i dag finns på Internet skapades med det plattformsoberoende programmet Drupal. Drupal kan liknas vid ett moduluppbyggt ramverk med vars
hjälp skräddarsydda lösningar kan skapas. Till programmets kärnfunktioner finns över 3000
färdiga moduler som kan ”pluggas” in för att öka programmets funktionalitet.
KulturarvGotland innehåller idag funktioner för att lagra och publicera artiklar/text, foto/bild,
film/video och digitalt ljud. Material från externa webb-tjänster såsom Flickr, Vimeo och
Issuu kan även länkas in. Informationen är publik och sökbar för alla med hjälp av sökord eller via systemets digitala kartor. Inloggade användare kan publicera eget material, beskriva
platser och besöksmål och använda den inbyggda kalenderfunktionen. Inloggade användare
kan också delta i diskussionsgrupper, blogga och kommentera sajtens material. Användarna
ingår i grupper som man skapar själva eller söker medlemskap i. En grupp kan skapas av exempelvis en hembygdsförening eller ett lokalt museum. Organisatoriskt byggdes sajten med
ett decentraliserat redaktörskap så att varje grupp ansvarar för gruppens publicerade material.
Till varje grupp hör en gruppadministratör, en huvudadministratör på Gotlands Museum tänktes ha det huvudsakliga ansvaret för sajten.
Kortsiktiga erfarenheter från delprojektet
De kortsiktiga resultaten av delprojektet är positiva. KulturarvGotland motsvarar mer än väl
de förväntningar vi inledningsvis hade på sajten. KulturarvGotland är lätt att använda, även
för brukargrupper med liten datorvana. Sajten kan hantera flera olika digitala materialtyper
och ett omfattande kulturarvsmaterial kan göras tillgänglig för en stor publik. Exempel på
material som har lagts ut på KulturarvGotland är museets årsbok Gotländskt arkiv. Samtliga
artiklar för åren 1929 – 1991 är indexerade och sökbara. Även ett äldre minnesmaterial från
museets arkiv har prövats i form av P A Säves gotländska sägner. Drygt 800 sägner är indelade efter kategorier och sökbara efter motiv.
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Ursprungligen planerades även ett samarbete med museigården och kulturreservatet Norrbys i
Väte socken. Detta samarbete föll under delprojektets gång på grund av oklarheter i samarbetet mellan Gotlands Museum och den lokala hembygdsföreningen angående museigårdens
drift. Under perioden påbörjades också en projektering av nya aktiviteter på gården med fokus
på rehabiliteringsverksamhet. Inom ramen för delprojektet publicerades dock ca 300 fotografier från Norrbys gårdsarkiv. Fotografierna i ger en situationsbild av det sociala livet och
verksamheter på gården under framförallt 1940-tal och 1950-tal.
Tillsammans med hembygdsföreningen i Lau socken har över 1300 bilder från Mathias Klintberg fotosamling lagts ut. Till originalbilderna finns bara en bildjournal med rudimentär fotoinformation. Fotografierna på KulturarvGotland har försetts med beskrivande text som på ett
förtjänstfullt sätt beskriver människor, byggnader arbetslivet i Lau socken på Gotlands östkust
under 1900-tals första decennier.
Vid en första analys av den nya information, som hembygdsföreningen tillfördes fotografierna, kan denna liknas vid det antropologen Bengt Erik Borgström (manus u.å. se 1997), liknar
vid spontan historia. Han skildrar i en studie av historieberättande från Anundsjö socken i
Ångermanland hur det spontana historieberättandet skiljer sig ifrån akademisk historieskrivning om samma område, genom att tydligt ta fasta på kulturlandskapets sociala dimensioner.
På motsvarande sätt kan man i de texter som hembygdsförbundet tillförde Mathias Klintbergs
bilder, se ett spontant historieberättande där genealogi och gårdsbebyggelse smälter samman
till ett för lokalbefolkningen relevant minneslandskap. Genom att använda interaktiva webbtjänster av typen KulturarvGotland kan detta slags spontana historieberättande på ett bra sätt
tillföra ny kunskap till den mer objektinriktade kulturarvsinformation som idag finns sektorns
olika databaser.
Ett gott stöd för hembygdsföreningens arbete med Klintbergs bilder har varit sockenboken
”Boken om Lau” från mitten av 1950-talet. Boken har i sin helhet digitaliserats och är sökbar
på KulturarvGotland. Under hösten 2010 initierades också en studiecirkelverksamhet där
medlemmar i hembygdsföreningen planerar att inventera kulturlandskapets lämningar i form
av äldre platsnamn och ägostrukturer och pricka in dessa på sajtens digitala karta.
Inom länsmuseets verksamhet har avdelning för Samlingar och arkiv prövat KulturarvGotland
inom det sk AF-projekt, med medarbetare inom jobb och utvecklingsgarantins fas 3, flera av
dessa med stor datorovana. Ett stort antal äldre bilder med motiv från Visby har lagts ut. Cirka
700 av dessa kommer från museets eget arkiv, och drygt 1000 bilder kommer från Nordiska
museets inventering under 1960-talet. På försök har KulturarvGotland också använts i arbetet
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med att revidera kulturmiljöprogrammet på Gotland. I anslutning till detta arbete påbörjade
kulturmiljöavdelningen att lägga ut ett bakgrundsmaterial med olika inventeringar.

RESULTATENS PLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL NATIONELL OCH INTERNATIONELL ÖVERSIKT AV TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET
Några omfattande analyser av museikataloger och dess användbarhet har inte skett tidigare i
Norden. Vissa studier är genomförda i de tyskspråkiga länderna. Dessa liksom en internationell undersökning gjord i Spanien (María Teresa Marín Torres) har siktat in sig på konstmuseers kataloger. Syftet i dessa undersökningar har vanligen varit att undersöka möjligheterna att
samsöka i flera samlingar och olika institutioner. Vår undersökning har i stället siktat på att
göra befintlig dokumentation och katalogdata användbar för en bredare målgrupp.
Det har genomförts många större och mindre projekt för att ge allmänhet och externa grupper
möjlighet att dokumentera sin miljö. Angreppssättet är emellertid vanligen att skapa en teknisk plattform för samverkan. Institutionerna utgår då från sina förutsättningar och sina befintliga IT-system. Vår utgångspunkt har varit brukarnas behov, kunskaper och intressen. Den
vetenskapliga aspekten har varit att reflexivt belysa det officiella synsättet på kulturarvet visavi det förflutna med ett etnologiskt perspektiv.
I arbetsgruppen har vi varit överraskade över den påtagliga klyfta som finns mellan tekniska
lösningar och forskningen kring kulturarvsbruket och kulturarvsinstitutionernas praxis. Internationellt styrs arbetet med de tekniska lösningarna bakom begrepp som ”best practises” och
kulturpolitiska paneuropeiska strävanden. Vårt intryck är att det mest påtagliga är inflytandet
från de interna institutionsperspektiven. Antropologen Robert Redfield hade benämnt detta
för inflytande från ”den stora traditionen”.

RESULTATETS RELEVANS FÖR KULTURMILJÖN, KULTURARVET OCH KULTURMILJÖARBETET
Västernorrland
Resultatet från delprojektet visar i detalj hur ett kulturhistoriskt museums digitala föremålsdata är beskaffat och hur det kan tolkas och värderas. Jämförelser gjorda med närbesläktade
institutioner tyder på att situationen är den samma inom sektorn. Resultaten skulle kunna leda
till en kursändring i synen på hur digitala data ska värderas och återanvändas. Det finns en
trend i tidigare refererade bidrag till en nationell strategi för digitalisering (sammanställd vin-
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tern 2010-11) som pekar på att allt fler kulturhistoriska museer tar bort sina databaser från
sina hemsidor och istället lyfter fram tematiska urval och presentationer. Om orsaken är kunskaper av det slag vi funnit framgår inte, men trenden är intressant och vore värd att granska.

Gotland
De långsiktiga effekterna av delprojektet är svåröverblickbara. Målsättningen var att delprojektet skulle verka metodutvecklande och främja ett folkligt kulturarvsarbete genom att skapa
sajten KulturarvGotland. För att verkligen kunna se nytta av de berättelser och det minneslandskap som sajten tänktes ge upphov till, måste sajtens användning se som startpunkten på
en långsiktig process. Intentionerna var att informationen skulle tillväxa organiskt, och KulturarvGotlands roll som en mötesplats mellan Gotlands kulturarvsinstitutioner och lokalsamhällets brukargrupper skulle öka över tid. Med ett mångfacetterat innehåll kunde sajten också
ha blivit ett viktigt bidrag till den regionala utvecklingen.
När denna rapport skrivs är den genomgående upplevelsen besvikelse. Efter projekttidens slut
ansvarar Gotlands Museum för sajten, men den långsiktiga förvaltningen är oklar. I efterhand
verkar det som om delprojektet endast tilläts utveckla sig i en separat ”projektverklighet”. Å
ena sidan aviserades ett intresse för sajten KulturarvGotland, speciellt inom ett gotländskt
ABM-sammanhang. Å andra sidan kan jag inte se att det fanns ett motsvarande intresse för
delprojektets mer kulturteoretiska frågeställningar om ett ökat medborgerligt deltagande i lokala kulturprocesser. Sajtens karaktär av användarstyrd community, kunde framställas som ett
problem, då detta innebar att institutionerna skulle få dela utrymmet på lika villkor som andra
brukargrupper. Under projekttiden bjöds inte delprojektet att delta i de institutionella sammanhang som formar diskurser kring gotländskt kulturarv, inte heller i samtal om hur projektet konkret skulle infogas i museets verksamhet.
Under projekttiden fattades även beslut som på sikt kommer att få negativa konsekvenser för
delprojektets förväntade långsiktiga resultat. Samma år som projektet påbörjades, 2009,
skrevs en avsiktsförklarning mellan Gotlands kommun och Statens kulturråd där utvecklingen
av ”digitala mötesplatser” lyfts fram som ett sätt att skapa nya samarbetsformer mellan antikvariska institutioner och övriga Gotland. Samma skrivning återfinns i den regionala kulturplan
som upprättades något år senare i samband med bildandet av Region Gotland. I intervjuer
med berörda personer från Region Gotland framgår att det var sajten KulturarvGotland som
åsyftades med nya digitala mötesplatser. Någon dialog med delprojektet skedde dock inte i
frågan. Trots denna tydliga markering av behovet att ta till sig ny teknik, har Gotlands Museum valt att satsa på en nyinrättad tjänst som kulturarvskonsulent. Konsulenten ska vara en
personlig guide mellan museet och omvärlden, inte en satsning på ”digitala mötesplatser”.
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Gotlands hembygdsförbund, i vars styrelse museichefen har en plats, beslutade också att satsa
på betaltjänsten Bygdeband. Inte heller i detta fall fördes en dialog med delprojektet, trots att
hembygdsföreningar är en av sajten KulturarvGotlands viktigaste målgrupper. Idag lägger
över hälften av Gotlands hembygdsföreningar sitt digitala material i Bygdeband, och antalet
är i ökande. Detta kommer radikalt att på sikt undergräva intresset för sajten KulturarvGotland. Idag har KulturarvGotland blivit ett spökskepp som driver utan ledning på Internet.

KVARSTÅENDE ARBETSINSATSER – MANUSINLÄMNING, PUBLICERINGSPLANERING
Målsättningen är att doktorsavhandlingen, där delprojekt 1 ingår, ska slutföras under hösten
2011.
RESULTATSPRIDNING - NULÄGE OCH FRAMTIDSLÄGE
Någon form av release av KulturarvGotland under hösten?
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