NKF-S styrelse vill framföra ett stort tack till Märta, Gunnar och Arvid Bothéns
stiftelse för det generösa bidraget om 21 150 kr med vilket vi kunde säkerställa
genomförandet av NKF-S programpunkt ” Gallring – risker och möjligheter” på
Sveriges Museer Vårmöte sista mötesdag den19 april 2018 på Kulturen i Lund.
Bidraget täckte resekostnader för programpunktens inbjudna talare; Lena Holmquist
arkeolog och konservator på Arkeologiska forskningslaboratoriet på Institutionen för
arkeologi och antikens kultur vid Stockholms Universitet, Anna Fredholm intendent
vid Armémuseum och Anna Lindqvist avdelningschef och samlingsansvarig vid
Östergötlands museum.
Dessutom täckte bidraget deltagaravgift för några av styrelsens ledamöter, Pia
Christensson och Elisabeth Geijer, som också gavs möjlighet att delta.
Programpunkten varade i 60 minuter och presenterades så här i programmet:
GALLRING, RISKER OCH MÖJLIGHETER
NKF-S ställer frågan: Kan man kan se gallring som en ”finansieringsmöjlighet”? Att
t.ex. en gallrad samling behöver mindre yta att förvaras på och därmed spara man
in på lokalkostnader. Kan den ekonomiska situationen bli huvudskälet till gallring,
snarare än det samlingsvårdande skälet? Finns risk att man gallrar samlingar för att
de är för dyra att bevara/konservera trots högt historiskt värde, och vem avgör det
kulturhistoriska värdet? Hur skapar man förståelse och acceptans för gallring bland
museibesökare och allmänhet?
Medverkande: Lisen Tamm, konservator, Sigtuna Museum & Art inleder och samordnar,
Lena Holmquist, arkeolog och konservator på Arkeologiska forskningslaboratoriet
vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms Universitet,
Anna Fredholm, intendent vid Armémuseum, samt Anna Lindqvist, samlingsansvarig vid
Östergötlands museum.

Anna Lindqvist berättade att Östergötlands museums olika av samlingar behöver
olika typer av strategier men att alla kräver väl underbyggda och medvetna beslut oavsett om man väljer att gallra eller inte - för att främja långsiktigt bevarande. Anna
Fredholms presentation utgick från ett referat av ett färskt forskningsprojekt,
”Deaccessioning and Disposal in Europe 2008 - 2017” av Dieuwertje Wijsmuller
som behandlar dessa frågor, och redogjorde sedan för Armémuseets
gallringsstrategier. Programpunkten avslutades med att Lena Holmquist uttryckte
starka åsikter om den påtagliga risken för att en oåterkallelig gallring av fynd sker
redan i fält orsakat av bristande ekonomiska resurser som sällan inkluderar
konservering för en arkeologisk utgrävning. Därpå följde en diskussion där även
programpunktens ca 20 åhörare kunde delta. Det hela var mycket lyckat.
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