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Kort info om hur museet arbetar med föremål

Sundsvalls museums samlingar innehåller

Fotografier cirka  3 miljoner

Föremål cirka 12 000 st.  

Konst         cirka 4 500 st.

• Förvärv av kulturhistoriska föremål är kopplat till Sundsvallsområdet.

• Föremålen ska antingen ägts eller tillverkats av privatperson eller 

företag i Sundsvallsområdet. 

• Förvärv av fotografiskt material ska utgöra en historisk källa över 

Medelpad med fokus på Sundsvallsområdet och dess invånares liv. 

• Förvärv av konst sker av yrkesverksamma konstnärer och ska spegla 

olika konstnärliga uttryck inom den svenska samtidskonsten med 

tonvikt på norrländska konstnärskap.



Inkommande föremål

• Ansvarig intendent hanterar ärendet. En avstämning görs om det 

uppfyller kriterierna och om det sedan tidigare finns liknande 

föremål i samlingen.

• Proveniens och historik som kan knytas an till objektet är alltid till 

fördel.

• Ärendet tas upp i ledningsgruppen som tar beslut. 

Avdelningschef är ansvarig för beslutet.

• Sundsvalls museum ska ha resurser till att långsiktigt förvalta, 

konservera och hantera samlingarna i ändamålsängliga magasin 

och arkiv. 



• Viktigt att informationen och fakta följer med föremålet och att det 

dokumenteras.

• Tänk på att information om ägare eller brukare, som exempel Erik 

Granbäckspojk kanske är självklart idag eller för en lite grupp men 

förvänta er inte att andra vet vem eller vad det hänvisar till.

När föremålet placeras i ett nytt sammanhang, som en utställning, kan 

det tillföras nya vinklar och berättelser. 

När ett föremål registrerats in i samlingen



Blåbärssaft i flaska

Information från registreringen

Brun, försluten glasflaska. Enligt etiketten innehåller den 

sur blåbärssaft från firma 'Percy F. Luck & Co., 

Stockholm’. 

Enligt givaren så skulle saften användas som kur mot 

Spanska sjukan (en epidemisk influensa med stor 

dödlighet). Flaska är från ca. 1918-1920, dvs. de år som 

influensan härjade som mest i Europa.

• Huskurer

• Medicinsk vård

• Farsoter

Vad hände i Medelpad?
https://sundsvallsminnen.se/handelser/spanska-sjukan/

https://sundsvallsminnen.se/handelser/spanska-sjukan/


Exempel

Skampall

• Sittmöbel

• Bestraffning

• Kyrklig inventarie

• Rättsväsende

• https://www.kansallismuseo.fi/sv/mana

dens-foremal/2021/haepeaepenkki-

vihannin-kirkosta

https://www.kansallismuseo.fi/sv/manadens-foremal/2021/haepeaepenkki-vihannin-kirkosta


Portör

• Samlande

• Hobby

• Läkeväxter

• Någon i bygden som 

var känd för sin stora 

kunskap om växter

• Allmän historisk 

information om 

läkemedel



Barnmorskans arbete

• Sjukvård

• Kvinnoyrken

• Landsbygden

• https://goteborgsstadsmuseum.se/utstallningar/

grejen-med-goteborg/grejen-med-

barnmorskevaskan/

• https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Kultur-och-

bibliotek/birgittamuseet---medicinhistoriskt-

museum-i-harnosand/

https://goteborgsstadsmuseum.se/utstallningar/grejen-med-goteborg/grejen-med-barnmorskevaskan/
https://www.rvn.se/sv/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/birgittamuseet---medicinhistoriskt-museum-i-harnosand/


Vad vill vi berätta

• Tema.

• Områdesspecifikt.

• Koppla historia med nutid. Vad finns det för 

företeelser eller föremål som är likadana idag?

• Vems berättelse? Är det samma historier vi 

återberättar?

• Kan vi tänka utanför normen?

• Språket. Hur formulerar vi texten så att alla ska 

förstå.



Exempel på månadens föremål

• http://sverigesfangelsemuseum.se/catego

ry/manadens-foremal-2/

• https://kiruna.se/konst-och-

kulturhistoria/startsida/foremalssamling/m

anadens-foremal-2021.html

• https://medicinhistoriska.sahlgrenska.se/u

tstallningar/manadens-foremal/2022/

• Ljustorps hembygdsförening

http://sverigesfangelsemuseum.se/category/manadens-foremal-2/
https://kiruna.se/konst-och-kulturhistoria/startsida/foremalssamling/manadens-foremal-2021.html
https://medicinhistoriska.sahlgrenska.se/utstallningar/manadens-foremal/2022/
https://www.ulander.com/ljustorp/Hembygdsgarden/Samlingar/Foremal.html


Det ständiga och arbetet med att söka information

• Sundsvallsminnen.se
Portal för Sundsvallsområdets lokalhistoria

• Digitaltmuseum.se

• Samlingsportal med 92 anslutna Svenska museer

• Rötter.se

Sveriges släktforskarförbund

• Kringla.nu

• Fornsök

• Sundsvalls stadsbibliotek

https://sundsvallsminnen.se/
https://digitaltmuseum.se/
https://www.rotter.se/
https://www.kringla.nu/kringla/

