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INLEDNING

1. INLEDNING
Samlingsprogrammet för Vasa stads museer har utarbetats år 2016 inom ramen för projektet Vår gemensamma 
samling. Samlingsprogrammet uppdateras med fem års mellanrum, första gången år 2021.

Till Vasa stads museers organisation hör Kuntsis museum för modern konst, Österbottens museum, Tikanojas 
konsthem och Gamla Vasa museum inklusive samlingarna. Museerna ordnar även utställningar i Vasa konsthall. 
Till Vasa stads museers verksamhetsområde hör konst, kulturhistoria och naturvetenskap. Vasa stads museer 
fungerar som landskapsmuseum och regionkonstmuseum i Österbotten.

Vasa stads museer ansvarar för Vasa stads museiverksamhet vad gäller kulturhistoria, bildkonst och natur-
vetenskaper. Museerna fungerar med kraft av sina lokala, nationella och internationella samlingar regionalt, 
nationellt och internationellt. Samlingarna bestämmer museernas verksamhet och uppgift. Vasa stads museer 
har i uppgift att förvara, värna om och förmedla det materiella och immateriella kulturarvet. Museerna arbetar 
områdets publik och sammanslutningar till fromma genom att erbjuda musei- och kulturmiljötjänster. Museerna 
stöder identiteter, förmedlar information och erbjuder upplevelser från det förgångna och nutiden med inrikt-
ning på framtiden. Målpubliken är nuvarande och kommande generationer. Organisationens värden är förtroen-
de, ansvarskänsla och respekt.

Vasa stads museers samlingsverksamhet och -organisation förverkligar museiorganisationens grundläggande 
uppgift och mål genom att värna om och förvalta samlingarna, att främja tillgången och nåbarheten till sam-
lingarna och via dem till det gemensamma kulturarvet samt genom att främja den kulturella likvärdigheten. 
Museerna främjar förståelsen för den lokala kulturen och den regionala identiteten som ett historiskt konti-
nuum. Samlingarnas lokala, regionala, nationella och internationella natur är grund för samlingsverksamheten. 
Målet är att skapa och förmedla information, erbjuda upplevelser samt ge redskap för uppbyggande av indivi-
ders och sammanslutningars identitet.

Vasa stads museers samlingsorganisation omfattar samlingsverksamhetens process samt av produktionsproces-
sen de delar som gäller samlingarnas hantering, skötsel och användning. Samlingsverksamhetsprocessen ansvarar 
för museernas konstsamlingar samt kulturhistoriska och naturvetenskapliga samlingar. Samlingsverksamheten 
leds av samlingschefen. Till personalen hör personer som ansvarar för konstsamlingarna, föremålssamlingarna, 
de naturvetenskapliga samlingarna och arkivsamlingarna. Samlingsverksamhetsprocessen ansvarar för för-
valtningen och användningen av samlingarna. Produktionsprocessen (verksamhetsprocessen för museiteknik 
och konservering) ansvarar för konservering, förvaring och hantering av samlingarna samt för deras säkerhet.

Vasa stads museers samlingsorganisation omfattar samlingsverksamhetens process samt av produktionsproces-
sen de delar som gäller samlingarnas hantering, skötsel och användning. Samlingsverksamhetsprocessen ansvarar 
för museernas konstsamlingar samt kulturhistoriska och naturvetenskapliga samlingar. Samlingsverksamheten 
leds av samlingschefen. Till personalen hör personer som ansvarar för konstsamlingarna, föremålssamlingarna, 
de naturvetenskapliga samlingarna och arkivsamlingarna. Samlingsverksamhetsprocessen ansvarar för för-
valtningen och användningen av samlingarna. Produktionsprocessen (verksamhetsprocessen för museiteknik 
och konservering) ansvarar för konservering, förvaring och hantering av samlingarna samt för deras säkerhet.

Samlingsverksamheten vid Vasa stads museer regleras av museilagen (729/1992), statsrådets förordning om 
museer (1192/2005), internationella museirådet ICOM:s etiska regler för museiarbete samt nationella pro-
gram och rekommendationer som styr den finska museibranschen. Samlingsprogrammet reglerar närmare mu-
seisamlingarnas historia och innehåll samt principerna för värnande, användande och utökande av samlingarna. 
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Syftet med utvecklingsprojektet inom Vasa stads museers samlingsverksamhet Vår gemensamma samling har 
varit att förbättra och förenhetliga samlingsförvaltningen genom att utarbeta ett gemensamt samlingspro-
gram för museerna samt utveckla registreringen genom att beskriva samlingsverksamhetens centrala pro-
cesser. Samlingsprogrammet har som mål att fungera som ett verktyg för samlingsverksamheten och beakta 
mångfalden för ett kombinationsmuseums samlingar samt behovet av enhetliga verksamhetsmodeller.

Samlingsprogrammet har utarbetats inom ramen för Vasa stads museers projekt Vår gemensamma samling. 
Projektet genomfördes med delfinansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. Aktörer i projektet var 
projektkoordinator FM Heidi Viljanen samt som styrgruppsmedlemmar Vasa stads museers museidirektör 
(tf) Selma Green, samlingschef Auli Jämsänen, produktionschef Anniina Pääkkönen och forskare Minna Vihla. 
Dessutom har i beredningen av samlingsprogrammet deltagit övrig personal inom Vasa stads museer inom ra-
men för sina specialansvarsområden.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man utarbetar processbeskrivningar för samlingsverksamheten vilka stöder den nya organisationens processuella karaktär 

(långivnings-, placerings-, mottagnings- och avskrivningsprocess). 

 ▶ Man gör upp en uppdateringsplan för sådana donationsbrev, testamenten och andra dokument som hänför sig till samlingarna. 

 ▶ Man gör upp en plan för att göra samlingarna mer välkända.
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2. VASA STADS MUSEERS SAMLINGAR

2.1 ÖSTERBOTTENS MUSEUM

Österbottens museum grundades av Österbottens historiska museiförening år 1895. Österbottens museum 
är ett av Finlands första allmänkulturella museer. Även i Uleåborg inrättades på 1980-talet ett museum där 
man samlade gamla föremål från Norra Österbotten. Till grundandet av Österbottens museum bidrog särskilt 
Vasabladets redaktör Valdemar Sandman (1855–1910), läraren och professorn Johannes Oskar Immanuel 
Rancken (1824–1895) och doktor Henrik Emanuel Aspelin (1854–1906). Lektor Knut Sääf (1861–1930) val-
des till sekreterare för Österbottens historiska museiförening och var intendent de första 25 åren ända till 
år 1920. Till en början hade museet sin verksamhet i hyrda lokaler. Museibyggnaden, som hade planerats av 
Eino Forsman, blev klar i Mariaparken år 1929 och invigdes år 1930. Byggnaden utvidgades i enlighet med Erik 
Kråkströms planer år 1968. 

Österbottens museums samling började utökas genast när Österbottens historiska museiförening hade inlett 
sin verksamhet år 1895. Under de första åren var det hovrättsrådet Oskar Rewell (1857–1930) som ansvarade 
för utökandet av samlingarna. Som mål för insamlingsarbetet sattes skapandet av ett museum som skulle av-
spegla landskapets egen kultur, detta grundade sig på tankar som var färgade av nationalromantik och idealism. 
Museets verksamhets- och ansvarsområde var då det tidigare Vasa län. Material till museet samlades in från de 
nuvarande områdena Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Uleåborg och 
t.o.m. Tavastland. Mellersta Österbotten hörde som insamlingsområde till Österbottens museum ända till år 
2008, när K. H. Renlunds museum i Karleby fick status som landskapsmuseum.

Museet hade vid 1900-talsskiftet tre stipendiater som reste omkring i socknarna i landskapet för att berätta 
om museets verksamhet och samla in föremål. Magister E. E. Takala reste omkring i de finskspråkiga socknarna 
och studerande Jon Hartman och lärare Otto Hannus i de svenskspråkiga socknarna. Samlingen om folkkonst 
kompletterades av museets yrkesmässiga samlare, bl.a. Jaakko Pitkäkangas och Matti Ollila.

Karl Hedman (1864–1931) är en av dem som på ett betydande sätt har bidragit till att museets samlingar har 
uppkommit. Karl Hedman var verksam i Vasa som läkare, men före sina medicine studier hade han studerat his-
toria. Hedman gav ut flera släktforskningar. Hans samlingshobby började i slutet av 1800-talet och samlingen 
utökades så småningom till att bli omfattande. 

Karl Hedman valdes in i Österbottens historiska museiförenings styrelse år 1898 eller 1899 och utnämndes till 
kassör år 1903. Från och med år 1907 beslutade Karl Hedman samt museets intendent och museiföreningens 
styrelseordförande gemensamt om dyrare anskaffningar. Hedman var styrelseordförande åren 1912–1931. 
Han gjorde alltså samtidigt anskaffningar till sin egen samling och till museets samling. 

Det verkar som att Karl Hedman i ett rätt tidigt skede kom på tanken att donera sin samling till museet. Karl och 
hans maka Elin Hedman bildade på 1920-talet Hedmanska stiftelsen för att förvalta sin egendom och värna om 
den museala traditionen. Karl Hedmans samlingar, som omfattade keramik, silver, möbler, konstverk och olika 
antika föremål, donerades till Österbottens museum år 1931, en tid innan samlaren avled.

Efter Karl Hedmans död fortsatte hans maka Elin Hedman (1877–1943) som intendent. Under Elin Hedmans 
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tid fortgick museets katalogiseringsarbete men avbröts när hon dog. I krigets slutskede flyttades en del av 
samlingarna i säkerhet till Umeå och returnerades till Vasa sommaren 1946. I museets samlingar fanns re-
dan på 1950-talet många föremål, och samlingarna utökades ytterligare under de kommande decennierna. 
Österbottens museum har som donationer fått rikligt med enstaka föremål och enskilda samlares samlingar. 

Österbottens museum beviljades status som landskapsmuseum år 1981 och status som regionkonstmuseum år 
1983 (Bilaga 4 Landskapsmuseets och regionkonstmuseets verksamhetsområde). År 1990 inrättades en naturve-
tenskaplig avdelning vid museet. Sedan år 1991 har Vasa stad haft ansvaret för Österbottens museum. 

Österbottens museums samlingar delas in i konstsamlingar, kulturhistoriska samlingar, naturvetenskapliga 
samlingar och arkivsamlingar. Konstsamlingarna består av två huvudsakliga samlingar: Österbottens museums 
samling och Vasa stads konstsamling. Undersamlingar till Österbottens museums samlingar är Karl Hedmans 
samling, samlingen Anne-Marie Cronströms minne, Finlands Sparbanks samling och Vasa konstförenings sam-
ling. Offentlig konst är en del av Vasa stads konstsamling. 

Huvudsamling i de kulturhistoriska samlingarna är Österbottens museums samling, vars undersamlingar är Karl 
Hedmans samling och Nelin-Cronströms samling. Österbottens museums samlingar omfattar även specialsam-
lingar, såsom Ingwald Souranders silversamling och Mauritz Hallbergs myntsamling. Grunden för de naturve-
tenskapliga samlingarna är de samlingar som J. A. Bodén och I. Stenbäck donerade till Vasa stad år 1886. De 
naturvetenskapliga samlingarna omfattar djur och växter samt stenar och mineraler och består av flera under-
samlingar. I museets arkiv ingår fotografier, dokumentmaterial och en samling av antika böcker. Även dessa 
omfattar åtskilliga under- och specialsamlingar.

2.2 TIKANOJAS KONSTHEM

Tikanojas konsthem grundades år 1951. Museets samling har skaffats av kommerseråd Frithjof Tikanoja 
(1877–1964), som föddes i Kelviå men som var verksam som affärsman i Vasa från år 1905. I Vasa grunda-
de Tikanoja tillsammans med Josef Lassila den första finska partiaffären, som gick under namnet Lassila & 
Tikanoja. Frithjof Tikanoja fastställde i sitt testamente att Tikanojas konsthems uppgift var att presentera 
samlingen och ansvara för att särskilt barn och ungdomar fick möjlighet att stifta bekantskap med den. 

Frithjof Tikanoja donerade sin konstsamling, sitt värdefulla lösöre och sin boksamling till Vasa stad 22.12.1951, 
staden förband sig att från och med denna tidpunkt ansvara för donationen. Juho Myntti Oy donerade med av-
seende på Frithjof Tikanojas donation en byggnad uppförd år 1862 på Hovrättsesplanaden 4, byggnaden fick 
namnet Tikanojas konsthem. Staden fick byggnaden i sin användning för en 20 års period (1952–1972) för att 
visa upp konstsamlingen. När avtalsperioden hade gått ut köpte staden fastigheten. Frithjof Tikanoja bodde 
med sin familj i byggnaden åren 1918–1951.

Tikanojas konsthems samling består till största delen av målningar. Samlingen omspänner en tidsperiod från 
1600-talet till 1950-talet. Av de inhemska konstnärerna är Eemu Myntti (Frithjof Tikanojas svåger) och Arvi 
Mäenpää de mest representerade, Tikanoja stod nämligen i ett mecenatförhållande till dem. Den utländska kon-
sten har ett tidsspann från 1800-talet till 1900-talets början, och samlingens särdrag kan anses vara fransk 
konst från den tiden. 

Tikanojas konsthems samling omfattar även föremål, bl.a. möbler och konstföremål samt tidningsurklipps-, 
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brev- och bildarkivmaterial, till största delen från brevväxlingen mellan Frithjof Tikanoja och Eemu Myntti. 

Litteraturen, särskilt den finskspråkiga, hade en speciell plats i Frithjof Tikanojas liv. Tikanojas bibliotek omfat-
tar en samling med antika böcker, seriepublikationer och småtryck samt skönlitteratur, som finns framlagda och 
tillgängliga för besökarna i Tikanojas konsthems bibliotek. 

2.3 KUNTSIS MUSEUM FÖR MODERN KONST

Kuntsis museum för modern konst grundades år 2007. Det är ett museum för modern konst och samtidskonst, 
vars samlingar ägs av Kuntsis stiftelse. 

Kuntsis stiftelses samlingar är Kuntsis samling och samlingen Swanljung, som har förvärvats av tandläkaren 
Lars Swanljung (f. 1944). Hos stiftelsen har även deponerats konstnär Carl Warghs (f. 1938) samling. Kuntsis 
stiftelse har deponerat de verk som den äger hos Vasa stad genom ett avtal som kompletterar Simo Kuntsis 
testamente.

Affärsman Simo Kuntsi (1913–1984) bildade år 1970 en stiftelse som bar hans namn. Det år stiftelsen bildades 
ingick han ett avtal med Vasa stad i vilket staden förband sig att bevara samlingen inom staden och ordna ut-
rymme för konstverken. Syftet med avtalet mellan Simo Kuntsi och staden var att skapa förutsättningar för att 
skaffa en representativ samling med samtidskonst åt Vasa stad. Samarbetsavtalet mellan staden och stiftelsen 
förnyades 21.10.2013.

Åren 1970–1997, innan museet grundades, visades en del av Kuntsis samling med finsk konst för allmänheten 
på Vasa handelsläroverk. Avtalet mellan Simo Kuntsi och staden innehöll ett villkor: samlingen skulle bevaras i 
Vasa om staden ordnade ändamålsenliga utställningslokaler för den inom tio år från hans maka Kaisa Kuntsis 
(1916–1995) död. Vasa stadsfullmäktige beslutade grunda Kuntsis museum för modern konst år 2000. 

Kuntsis samling omfattar inhemsk och utländsk bildkonst, i huvudsak målningar och grafik, från 1800-talets slut 
till 1980-talet. Tyngdpunkten i samlingen ligger på inhemsk konst. De utländska konstnärerna i Kuntsis samling 
har haft inflytande på finländska konstnärer.  

Samlingen Swanljung omfattar finsk, baltisk och nordisk konst från 1980-talet till i dag och har kommit till un-
der en period på nästan 30 år. Carl Warghs samling, som har deponerats hos stiftelsen, innehåller konstnärens 
egen produktion, i huvudsak akvareller.

I museet finns ett bibliotek med konstböcker skapat av Simo Kuntsi. Biblioteket är tillgängligt för besökarna. 
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3. FÖRVALTNING AV SAMLINGARNA

3.1 PRINCIPER FÖR UTÖKNING

Enligt såväl museilagen och -förordningen som ICOM:s etiska regler för museiarbete ska museet utarbeta och 
offentliggöra en skriftlig verksamhetsanvisning som gäller anskaffningen, skötseln och användningen av sam-
lingarna. I samlingsprogrammet ska dessutom utredas ställningen för allt sådant material som inte katalogise-
ras, konserveras eller ställs ut. 

Utökningen av museisamlingarna bedöms enligt fyra olika utvärderingskriterier (Bilaga 3): 
1) objektets uppgifter och betydelse
2) samlingsprofil 
3) objektets kondition, utnyttjandegrad och kostnader
4) risker

Ett objekt som fogas till museisamlingen ska ha behövliga kontext- och proveniensuppgifter, betydelse för 
de befintliga samlingarna och ett museivärde. Objektet ska höra till museets samlingsprofil och dokumenta-
tionsansvarsområde. Även de motsvarigheter som redan finns i samlingarna samt juridiska eller etiska hinder 
för mottagandet av objektet ska beaktas. Objektet ska vara i tillräckligt bra skick, det ska kunna användas i 
museiarbete samt kostnaderna för objektets anskaffning och skötsel ska stå i relation till dess användbarhet. 
Objektet får inte heller orsaka någon fara för den övriga samlingen eller för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 

Vasa stads museer tar emot donationer samt gör anskaffningar till sina samlingar enligt följande principer: 
1) utökningen kompletterar den befintliga samlingen
2) utökningen överensstämmer med de strategiska riktlinjerna i samlingsprogrammet och 

samlingsverksamheten
3) museet har möjligheter att ha hand om utökningen även i framtiden
4) utökningen är musealt betydande och viktig för museet
5) objekt som skaffas har tillräckliga kontextuppgifter
6) ändamålsenliga beslut har fattats om anskaffningen

Anskaffningar som avviker från anskaffningsprinciperna i samlingsprogrammet görs endast i undantagsfall.

På utökningen av samlingarna inverkar även museernas riksomfattande dokumentationsansvar (TAKO). 
Österbottens museum (Vasa stads museer) har 14.5.2013 ingått ett avtal om museernas riksomfattande do-
kumentationsarbetsfördelning. Enligt avtalet är Österbottens museums (Vasa stads museers) roll i museernas 
riksomfattande dokumentationsarbetsfördelning vad gäller samlingsverksamheten folkkonst och materiell 
folkkultur före år 1950.

De av Vasa stads museers samlingar som man har bestämt ska utökas, utökas i första hand genom anskaffning-
ar och donationer. Principerna för utökning är desamma som gäller för köp och även för donationer. Museerna 
tar i regel inte emot deponeringar, bortsett från samlingen Kuntsi och samlingen Swanljung i Kuntsis museum 
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för modern konst, vilka Vasa stad har tagit ansvar för genom sina beslut. 

Vasa stads museers museifackliga personal kan lägga fram behov av utökning när det gäller material som ska 
anslutas till samlingen samt bereda utökningen av samlingarna. Det är endast den museifackliga personalen 
som får ta emot material till samlingarna. I samlingarna införs material endast genom skriftliga beslut. I mu-
seernas lokaler, t.ex. till kundserviceställena, får inte lämnas föremål, konstverk, arkivmaterial eller naturve-
tenskapliga exemplar som är avsedda för museets samlingar och om vilka det inte finns några behöriga beslut. 
Sådana objekt är en risk med tanke på museisamlingarna. Enligt ICOM:s etiska regler för museiarbete kan mu-
seet inte förvara föremål vars ägande- och besittningsrätt inte är klar. Museet förbinder sig inte heller att utan 
eget beslut ansvara för en annans parts egendom eller för skada som har åsamkats den.

Museidirektören eller samlingschefen fattar beslut om anskaffningen av samlingsobjekt och mottagandet av 
donationer. Besluten fattas som skriftliga tjänsteinnehavarbeslut. Donationer som erbjuds museerna bedöms 
av en arbetsgrupp, till vilken hör konservatorn och en samlingsamanuens, beroende på samlingens karaktär. 

Ett skriftligt beslut (tjänsteinnehavarbeslut) görs upp om samlingsanskaffningen och i det antecknas motive-
ringarna till anskaffningen. Viktiga uppgifter är anskaffningshistorian, proveniensuppgifterna och försäljarens 
äganderätt till objektet. Över alla anskaffningar upprättas även ett skriftligt avtal som innehåller köpevillkoren 
och som arkiveras permanent. Inga anskaffningar görs och inga donationer tas emot av medlemmar i den nämnd 
som styr Vasa stads museers verksamhet, inte heller av medlemmar i museipersonalen, deras familjemedlem-
mar eller personer i en nära relation till dem. En medlem av museipersonalen kan inte heller konkurrera med 
museet genom en egen personlig samlingsverksamhet.

När donationer bedöms beaktas objektets kondition, kostnader som medförs av mottagandet av objektet och 
av förvaltningen och underhållet samt huruvida objektet är ett ändamålsenligt tillskott till samlingen. Material 
som fogas till samlingen ska ha ett uppenbart eller potentiellt värde och innehåll ur museernas användares och 
samlingsprofilers synvinkel. Motiveringen till att en donation tas emot kan även vara att materialet annars inte 
skulle bevaras för framtiden. Vid museidirektörens eller samlingschefens frånvaro kan även en person som de 
särskilt har befullmäktigat fatta beslut om mottagande av donationer.

Donationer tas in i samlingarna enligt samma principer som gäller för inköp. Det material som bjuds ut speglas 
alltid mot den befintliga samlingen. Beslutet om mottagande fattas så att en gallring inte längre behöver gö-
ras efter att materialet har anslutits till samlingen och överlåtelsebrevet undertecknats. Över donationerna 
upprättas utan undantag ett skriftligt donationsavtal (Bilaga), som arkiveras permanent. Villkoren i anslutning 
till donationen fastställs i avtalet (Bilaga). Donationsavtalet undertecknas för museets del av en person med 
namnteckningsrätt. Vid behov fattas ett tjänsteinnehavarbeslut. 

Uppgifter om det objekt som doneras samlas på en informationsinsamlingsblankett (Bilaga). Vid upprättandet 
av donationsavtalet går man igenom äganderätten/donationens duglighet samt upphovsrättsliga frågor. 

Konstverkets upphovsman har enligt upphovsrättslagen s.k. rätt att få tillgång till ett verk, vilket garante-
rar konstnären möjlighet att se sitt verk. Rätten gäller endast konstnären och övergår inte till arvtagarna. 
Donatorerna, deras arvtagare eller andra har ingen rätt att få tillgång till verket, och rätten gäller inte kultur-
historiskt eller arkiverat material. Vasa stads museer garanterar enbart konstnären rätt enligt upphovsrätts-
lagen att få tillgång till ett verk. Rätten för andra att bekanta sig med samlingsobjekten definieras i kapitlet 
Användning av samlingarna. 

Objekt som har donerats till museisamlingarna returneras inte. Kontextuppgifterna om de objekt som ska fogas 
till museisamlingarna samlas i första hand in i samband med donationen eller anskaffningen, men donatorerna 
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och deras arvtagare har möjlighet att komplettera kontextuppgifterna senare.  

Vasa stads museer kan neka till att ta emot en samlingsdonation om donationen inte till alla delar uppfyller 
samlingsprogrammets kriterier för utökning. Sådana donationer vars kontextuppgifter saknas fogas till sam-
lingarna endast i undantagsfall och med en särskild motivering. Donationer som levereras till museerna utan 
något tillstånd eller skriftligt avtal utvärderas och kasseras vid behov. 

Ett ensidigt donationsbeslut, t.ex. ett testamente, är inte bindande för museet. Vasa stads museer tar inte emot 
testamentsdonationer om villkoren i testamentet inte kan uppfyllas.

Vasa stads museer tar i regel inte emot deponeringar. Beslutet är i kraft permanent sedan 1.1.2017. Villkoren 
för potentiella deponeringar i allmänhet sådana deponeringar som kompletterar samlingsdeponeringarna – 
skrivs in i deponeringsavtalet (Bilaga). 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ I fråga om de samlingar som utökas gör man en utredning om vad principerna om utökning innebär för respektive samling. 

 ▶ Målet är att samlarnas samlingar bevaras som enhetliga helheter, sådana som de var när de donerades till museet. Syftet med 

samlingsundersökningen är att rekonstruera objekt och annat material som hör till donationssamlingarna  

 ▶ På Österbottens museum finns det sådana deponeringar som har gjorts för flera decennier sedan och i fråga om vilka objektens 

rättsliga status är oklar. Samlingsverksamhetens process inför en s.k. ”diverselista”, en mapp där man registrerar gamla 

långtidslån och deponeringar som kommer fram i samband med samlingsarbetet och som förutsätter åtgärder och en utredning 

av samlingsstatusen. I framtiden kommer man att gå igenom museernas alla deponeringar. Målet är att man inom 5–10 år ska 

ha gått igenom alla samlingar, fattat beslut om deponeringarnas framtid och uppdaterat avtalen. För varje objekt/objekthelhet 

överväger man från fall till fall om deponeringen ska fortsätta, om avtalet ska hävas och objektet/objekten returneras till ägaren 

eller om deponeringen ska ändras till en donation i samarbete med den ursprungliga deponeraren eller objektets senare ägare. 

De samlingar som tillhör Kuntsis museum för modern konst, Kuntsis samling och samlingen Swanljung har i testamenten och i 

samarbetsavtalet definierats som museernas permanenta samlingar, och man överväger ingen returnering av dem. 

 ▶ I samband med uppdateringen av samlingsprogrammet antecknar man motiveringar till varför objekten ska ingå i samlingen.
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3.1.1 KONSTSAMLINGARNA

UTÖKNINGENS HISTORIA

Österbottens museum

Österbottens museums konstsamlingar omfattar verk av konstnärer som är födda inom museets verksamhets-
område, som arbetat här och som har beskrivit området. Samlingen har utökats såväl genom äldre konst som 
genom anskaffningar av aktuella konstnärers verk. Samlingen har även utökats genom ett brett spektrum av 
annan bildkonst som erhållits främst genom donationer. 

Karl Hedmans samling innehåller konst som Karl Hedman samlade under sin livstid. Hedman köpte finsk 1700–
1900-tals bildkonst och skaffade utländsk bildkonst allt från renässanstiden ända till 1800-talet. Samlingen 
omfattar även konst som hans maka Elin Hedman skaffade samt den s.k. Stenmans pant. 

Den helhet som kallas Stenmans pant består av verk som konsthandlare Gösta Stenman (1888–1947) skaffade 
till sitt eget konstmuseum.  Samlingens namn beror på att Stenman pantade sina verk i utbyte mot ett lån som 
Karl Hedman beviljade honom. Samlingen, som omfattar i synnerhet tidig finsk modernism, blev kvar i Hedmans 
ägo när konsthandlaren inte kunde betala tillbaka sitt lån. Samlingen kom till Vasa efter Karl Hedmans död i 
början av 1930-talet. 

Karl Hedmans samling förvaltades av Hedmanska Stiftelsen ända tills den överläts till Österbottens museum år 
1998. Även senare har man köpt verk till samlingen genom medel ur Hedmanska fonden. Tills vidare har omfatt-
ningen av Karl Hedmans ursprungliga, egna samling inte utretts. 

Vasa stads konstsamling fick sin början år 1890, när Vasa stadsfullmäktige beslutade grunda en stiftelse ge-
nom vars medel man köper in konst för att pryda stadshuset. Stadens första anskaffningar av verk gjordes år 
1891. Man beslutade börja köpa konst även till andra av stadens byggnader, t.ex. biblioteket. För detta uppdrag 
inrättades år 1913 en kommunal kommitté. En systematisk bildkonstverksamhet inleddes på 1970-talet som 
en del av utformningen av kommunernas allmänna kulturväsende. Inom Vasa stad fanns en bildkonstsektion som 
lydde under kulturnämnden och som ansvarade för konstanskaffningarna. Sektionen köpte konst genom sta-
dens årliga budgetanslag. Vasa stad tillämpade på 1980-talet och i början av 1990-talet en s.k. procentprincip 
som innebar att konst skaffades till nya kommunala byggnader till en procent av byggkostnaderna. Vasa stads 
konstsamling övergick till att vara en del av Österbottens museums samlingar och att vara på museets ansvar i 
samband med kommunaliseringen av museet år 1990. 

Vasa stads konstsamling utökas genom årliga konstanskaffningar. Österbottens museum har i uppgift att 
placera ut bildkonst i stadens officiella utrymmen, och verken väljs huvudskaligen ut från stadens konstsam-
ling. I anskaffningarna har man försökt beakta utplaceringen genom att välja sådana verk till samlingen som 
det är möjligt att placera ut. Vasa stads konstsamling omfattar t.ex. utländsk grafik från 1900-talets slut och 
2000-talets början, även om utländsk konst i sig inte hör till museets dokumentationsuppgift. Utländsk grafik 
har i rätt stor omfattning skaffats i samband med internationella grafikutställningar åren 1994–2002. 
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Majoriteten, ca 90 %, av Vasa stads offentliga skulpturer, reliefer och minnestavlor hör till Vasa stads konst-
samling. Med offentlig konst avses ett konstverk som alla har fri tillgång till. Till samlingen med offentlig konst 
hör de utomhusskulpturer, reliefer och minnestavlor som finns inom Vasa stads område. Till denna samling hör 
även sådana konstverk inne i byggnader som har kommit till som beställningsverk eller via konsttävlingar eller 
sådana som i övrigt har ett nära samband med ett bestämt utrymme.

Förvaltningen och underhållet av den offentliga konsten fördelas inom Vasa stadsorganisation som ett ge-
mensamt ansvar för museisektorn, grönsektorn och kommuntekniken. Av dessa är museisektorns andel störst. 
Grönsektorn avlägsnar en del av klottret/graffitin på offentliga konstverk, men museisektorn ansvarar för om-
fattande konserveringar och saneringar. Arbetsfördelningen mellan museisektorn och kommuntekniken speci-
ficerades åren 2015–2016. Kommuntekniken har deltagit i planeringen och genomförandet av ljussättningen 
av offentliga konstverk och kommunaltekniska lösningar i anslutning till verken. Kommuntekniken har även på 
eget initiativ skaffat offentlig konst till Vasa stad. Dessa konstverk inklusive kostnaderna för underhållet är på 
kommunteknikens ansvar. När det gäller underhållet av verken har skötselansvaret inte definierats entydigt. 
Skötselansvaret för den offentliga konsten har baserat sig på muntliga avtal som har varit svåra att bekräfta i 
ett senare skede. 

Museidirektören eller en person som denna har befullmäktigat beslutar om anskaffningar av offentlig konst i 
samarbete med andra aktörer inom stadsorganisationen (planläggningen, kommuntekniken). Anskaffningarna 
planeras till stor del med beaktande av den framtida platsens förutsättningar. Staden tillämpar för närvarande 
inte procentprincipen, och finansieringen av anskaffningarna kommer från utomstående källor, i huvudsak loka-
la stiftelser och fonder. 

Till Vasa stads offentliga konst räknas inte sådana konstverk som finns på stadens mark eller i övrigt i stads-
rummet, vars förverkligande staden inte har deltagit i. Dessa har vanligtvis uppkommit på initiativ av en pri-
vatperson eller en förening och som ett resultat av verksamheten. Vasa stads museer ansvarar inte för dessa 
verk. En del av verken i stadsrummet är dock gränsfall. I stadsdelen Vapenbrödrabyn i Vasa finns en helhet med 
150 skulpturer som har skapats av ITE-konstnären Edvin Hevonkoski. Skulpturerna och korsu-byn i området är 
belägna på stadens mark, men staden har inte beställt dem utan de har kommit till på initiativ av Hevonkoski. 
Efter Hevonkoskis död är det en traditionsförening som har värnat om Edvinstigen. Vasa stads museer ansvarar 
inte för skötseln av skulpturparken och verken hör inte till dess samlingar. 

Vasa konstförening bildades år 1917. Ett viktigt mål i det inledande skedet av föreningens verksamhet var att 
få ett konstmuseum till Vasa. Konstföreningens första anskaffning var Helene Schjerfbecks målning La Petite 
Servant, som köptes år 1918. Konstverk köptes i varierande takt, och samlingen utökades även via donationer. 
De mest omfattande donationerna är Victor Bruuns och Gustaf Beltzners testamentsdonationer. Vasa konst-
förening donerade sin samling till Vasa stad år 1998, men föreningen har även efter detta utökat sin samling. 
Föreningens styrelse har beslutat och beslutar om anskaffningar till Vasa konstförenings samlingar. Samlingen, 
som har kommit till under hundra år, är tack vare sin historia beträffande utökningen mycket heterogen. Den 
innehåller huvudsakligen inhemsk målningskonst och grafik, men även exempel på utländsk bildkonst har ham-
nat i samlingen.

Den museisamling som har donerats av Nils-Gustav Cronström (1921–2006) fogades till Österbottens museums 
samlingar år 1997 som en testamentsdonation (se även kapitlet De kulturhistoriska samlingarna). Konstverk som 
fåtts genom testamentsdonationen har katalogiserats i konstsamlingen under namnet Anne-Marie Cronströms 
minne. Konstsamlingen har katalogiserats som en egen helhet, eftersom man i katalogiseringen har velat bevara 
den numrering som samlingens ursprungliga ägare tillämpade. Konstsamlingen omfattar inhemsk och utländsk 
konst, i huvudsak målningar och grafik. 
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Finlands Sparbanks samling har kommit till Österbottens museum som en deposition år 1994. Depositionen 
ändrades till en donation år 2012. Finlands Sparbanks samling innehåller främst inhemsk grafik och målarkonst 
från 1970–1990-talen. Många av samlingens konstnärer arbetade i Österbotten eller avbildade Österbotten.  

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ När det gäller Österbottens museums konstsamling finns det behov av att undersöka samlingarnas uppkomsthistoria. Man är 

medveten om att konstverk under museets verksamhetshistoria har flyttats mellan Karl Hedmans och Österbottens museum 

konstsamlingar. 

 ▶ Man rekonstruerar den konstsamling som Karl Hedman har samlat, och avskiljer i den de verk som har skaffats genom 

Hedmanska Stiftelsens medel till en egen samling, som benämns på ett sätt som skiljer sig från den ursprungliga samlingen. Med 

hjälp av undersökningen beslutar man hur den konstsamling ska benämnas som Karl Hedman har samlat (Karl Hedmans eller Karl 

och Elin Hedmans samling). När undersökningen har blivit klar beslutar man vad samlingen ska heta. 

 ▶ Man avskiljer Stenmans pant till en egen undersamling genom att man katalogiserar de verk som den innehåller, vid behov genom 

rekonstruering av samlingen. 

 ▶ Man utreder undersamlingarnas interna numreringslogik och utarbetar en skriftlig anvisning om inventeringsnumren. 

 ▶ Vasa stadsrum omfattar verk vars förverkligande museisektorn inte har deltagit i, utan som har uppkommit på initiativ av 

en privatperson eller förening. Dessa verk hör inte till museisektorns ansvar. Verken kartläggs som en del av kartläggningen 

av regionmuseiverksamheten och vid behov informeras deras ägare om ansvarsfördelningen. Anslutandet av dessa verk till 

samlingen sker enligt principerna om utökning av samlingen.  

 ▶ Konstverk som är nära förbundna med fastigheter som staden äger eller förvaltar och som hör till Vasa stads museers förvaltning 

katalogiseras i museernas samlingsdatabas. 

 ▶ Museisektorn strävar efter att påverka införandet av procentprincipen inom Vasa stad och deltar i utarbetandet av planen för 

offentlig konst tillsammans med stadens övriga verksamhetsenheter. 

Tikanojas konsthem

Tikanojas konsthems konstsamling omfattar konst som Frithjof Tikanoja samlade under sin livstid och den 
har skapats till att vara en privat samling, hemmets samling. Samlingen innehåller finsk konst från 1800- och 
1900-talen samt internationell konst från 1600- och 1900-talen – som ett särskilt drag fransk konst. 

Frithjof Tikanoja började skaffa bildkonst på 1910-talet. Tikanoja hade år 1914 köpt en sommarstuga 
(Meriniemi) i Vasa skärgård, och för att inreda den skaffade han konst. Intresset för konst tilltog när Tikanoja 
stiftade bekantskap med konstnär Eemu Mynttis syster Ruusa Myntti (1888–1930), som han år 1918 gifte sig 
och skapade ett gemensamt hem med på Hovrättsesplanaden 4. 

Tikanoja skaffade ett stort antal konstverk på 1920-talet, och i och med de verk som skaffades just under 
denna tid fick samlingen sin slutliga karaktär. I början av 1920-talet löste Tikanoja in de flesta av sin samlings 
mest värdefulla utländska målningar av konsthandlare Gösta Stenman (1888–1947). Samlingen utökades på 
1920-talet även med Eemu Mynttis (1890–1945) verk. Frithjof Tikanoja fungerade som konstnärens personli-
ga mecenat åren 1919–1929, och mot ekonomiskt stöd donerade Myntti sina verk och senare även skisser till 
mecenaten. Tikanoja var mecenat för Myntti men även för konstnär Arvi Mäenpää (1899–1976). På 1930-talet 
understödde Tikanoja på ett betydande sätt även arkitekt och bildkonstnär Matti Visanti (1885–1957).
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Tikanoja planerade inte att skapa en offentlig samling, så därför finns nästan inga dokument över inköp och inte 
heller några anteckningar om köpesummor bevarade.

På 1960-talet har enstaka konstverk som donerats till museet fogats till Tikanojas konsthems konstsamlingar. I 
konsthemmet har år 1995 även deponerats Eero Nelimarkka-samlingen, som består av främst Eero Nelimarkkas 
(1891–1977) oljemålningar samt kol- och pastellteckningar och skisser. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man uppdaterar deponeringsavtalet för Nelimarkka-samlingen och fattar beslut om en förlängning av deponeringen. 

 ▶ Man rekonstruerar Tikanojas samling med hjälp av samlingsundersökningen och i ett senare skede benämns utökningen som en 

egen separat samling.  

Kuntsis museum för modern konst

Kuntsis samling har skapats av Simo Kuntsi (1913–1984). Kuntsi började samla konst på 1950-talet. Ända till 
1980-talet samlade han med sin maka Kaisa (1916–1995) finsk och utländsk bildkonst, i huvudsak målningar 
och grafik. Till grundkapitalet för den år 1970 bildade Kuntsis stiftelse hör Simo Kuntsis donation som består 
av 121 inhemska konstverk. I syfte att garantera samlingens aktualitet förband sig staden att ge stiftelsen ett 
årligt anslag för att utveckla samlingen och säkerställa aktualiteten. I det inledande skedet av verksamheten 
utarbetade Kuntsis stiftelse en anskaffningsplan, för att den ursprungliga samlingen skulle vara representativ. 
Enligt Simo Kuntsi skulle anskaffningarna göras genom en utökning av samlingskonstnärernas urval av verk. 
Kuntsi önskade att hans personliga konstsmak skulle bevaras när samlingen växte. Även de övriga styrelsemed-
lemmarna fick påverka anskaffningarna. På 1980-talet började Kuntsis stiftelse skaffa även skulpturer till sina 
samlingar. Sedan år 1984 har Vasa stads museum Tikanojas konsthem ansvarat för den museala skötseln och 
visningen av Kuntsis samling. 

Utöver Simo Kuntsis samling har stiftelsen år 2014 fått ta emot tandläkare Lars Swanljungs (f.1944) samling 
som donation. Swanljungs samling omfattar finsk, baltisk och nordisk konst från 1980-talet till nutid. Konstnär 
Carl Warghs (f. 1938) samling, som deponerades hos Kuntsis stiftelse och som stiftelsen sedan deponerade på 
Kuntsis museum för modern konst, omfattar konstnärens produktion. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Fastställandet av samlingsstatusen för Carl Warghs samling fortsätter i samarbete med Kuntsis stiftelse. 

 ▶ Man kommer skriftligt överens med Kuntsis stiftelse om principerna för användning av samlingen.
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PRINCIPER FÖR UTÖKNING 

Vasa stads museers konstsamlingar utökas genom anskaffningar och donationer. Principerna för utökning är:

• konstnärlig kvalitet

• intressant konstverk och ämne

• konstnärens förhållande till museets historiska och nuvarande verksamhetsområde

• förhållande till museets samlingar (kompletterande av samlingarna, undvikande av överlappningar i samlingarna) 

• balans i samlingen (bedömning av över- och underrepresentation)

Regionkonstmuseet tar i regel inte emot enskilda konstnärers verk som omfattande helheter, eftersom de 
snedvrider samlingen.

Österbottens museums konstsamlingar och Vasa stads konstsamling

Österbottens museums konstsamlingar utökas. Ett centralt anskaffningskriterium har sedan 1960-talet har 
varit regionalt: samlingen har utökats med särskilt österbottnisk konst. Österbottnisk konst dokumenteras 
även av andra museer i Österbotten: K. H. Renlunds museum i Karleby, Nelimarkka-museet och konstmuseet i 
Lappo. Vidare kan man nämna Seinäjoki stads konstsamling, som utökas med konst på regionala grunder.

Österbottens museums konstsamling består naturligt nog av delvis samma konstnärer som de ovan nämnda 
samlingarna. Man försöker dock undvika överlappningar i samlingarna. Samlingarna kan även utökas med konst-
närsverk som de nämnda museerna har samlat. Det här kommer på fråga bl.a. om verket på ett betydande sätt 
kompletterar Österbottens museums konstsamlingar (t.ex. om det är ett parallellverk till något samlingsverk 
eller om konstverkets ämne eller förverkligande anknyter till Vasa på ett väsentligt sätt). 

Ända sedan 1970-talet har Österbottens museum köpt konstverk från utställningar som museet har ordnat. I 
anskaffningar till samlingarna beaktas museets egenproducerade utställningar, om de representerar museets 
verksamhetsområde. Museet har inte reserverat något budgetanslag för konstanskaffningar, utan de förverkli-
gas genom medel som lokala stiftelser beviljar utifrån separata ansökningar. 

Vasa stads konstsamling utökas genom anskaffningar och donationer. I utökningen beaktas särskilt den lokala/
regionala nivån samt behoven i fråga om den övriga användningen av placeringsverksamheten och samlingen. 

Karl Hedmans samling utökas genom bidrag av Hedmanska Stiftelsen, främst genom kompletteringar av den 
ursprungliga samlingen samt enligt de principer som stiftelsen har fastställt. 

Vasa konstförenings samling har utökats genom donationer ända till år 2014. Museet fattar beslut om mottag-
andet av framtida donationer i enlighet med sina förfaranden. 

Österbottens museum andra undersamlingar utökas inte.
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Tikanojas konsthem

Tikanojas konsthems samlingar har samlats av Frithjof Tikanoja, med andra ord utökas inte denna samling. 
Eftersom Eemu Mynttis samling av skisser är okatalogiserad, läggs dock ytterligare inventarienummer till sam-
lingen. 

Det lösöre som har hört till Tikanoja, bl.a. möbler och en samling mindre föremål, katalogiseras i Musketti som 
Tikanojas konsthems samling. I museet finns ett antal verk som har donerats eller skaffats till museet efter 
Frithjof Tikanojas tid och som ännu inte har katalogiserats. Dessa verk fogas till samlingen från fall till fall.

Kuntsis museum för modern konst

Kuntsis samling och dess undersamlingar utökas genom stiftelsens anskaffningar samt genom deponeringar 
och donationer som den tar emot. Kuntsis samling utökas av Kuntsis stiftelse, Swanljungs samling utökas av 
samlaren Lars Swanljungs anskaffningar. Museet har rätt att neka till att ta emot verk av grundad anledning. 
Carl Warghs deponeringssamling utökas inte.
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3.1.2 DE KULTURHISTORISKA SAMLINGARNA

UTÖKNINGENS HISTORIA

Österbottens museums samling började utökas genast när Österbottens historiska museiförening hade inlett 
sin verksamhet år 1895. Målet för insamlingsarbetet var att skapa ett museum som avspeglar landskapets 
egen kultur, detta grundade sig på tankar som var färgade av nationalromantik och idealism. I det inledande 
skedet präglades samlandet fortfarande av ett kuriositetskabinettmässigt tänkande. Museiföreingens första 
ordförande, hovrättsråd Oskar Rewell, skaffade bl.a. en år 1879 tillverkad näverdräkt till museets samlingar 
i Viitasaari. Till samlingarna kunde man ändå ta emot en omfattande mängd föremål av samma donator utan 
gallring. 

Man kan säga att utökningen av föremål var omfattande under den första tiden, men saktade av i mitten av 
1900-talet. Österbottens museums utökning av föremål omfattade från 1970-talet till år 1999 ca 300–1 500 
objekt per år. Samlingarna utökades i huvudsak genom donationer. Under denna tid togs rentav stora föremåls-
grupper in i samlingarna, t.ex. hela dödsbon och bohag. Traditionen under den tiden var att man inte nekade till 
donationer som erbjöds. En del av donationerna fördes till lager för katalogisering. Katalogiseringen av vis-
sa föremål fördröjdes rentav i decennier. För dessa objekt och objekthelheter, som till största delen saknar 
kontext, används termen museifynd. 

På 1970-talet gick man systematiskt enligt föremålsgrupper igenom donerat material. I samband med sam-
lingsinventeringarna granskades kataloguppgifterna och föremålen fotograferades. Onumrerade objekt kata-
logiserades och vid anskaffningsuppgifterna sattes stämpeln: UR MUSEETS OKATALOGISERADE SAMLINGAR 
(=UMOS). Föremål som antogs vara försvunna avskrevs ur samlingen genom beslut av museidirektionen, och 
uppgiften om avskrivningen antecknades i katalogböckerna. Senare har en del av de avskrivna föremålen hit-
tats. Föremål inventerades även på 1980-talet i samband med lagerflyttar. I detta sammanhang granskades, 
kompletterades, katalogiserades och fotograferades många mindre föremålsgrupper. Fotografierna av fö-
remålen fästes vid kartongkort, som i enlighet med outline-klassificeringen arrangerades i nummerordning. 
Katalogiseringskorten och -böckerna bevaras permanent.

Under museets historia har man velat samla en så omfattande, mångsidig och representativ samling som möj-
ligt, och föremålens kontext- och proveniensuppgifter har inte prioriterats. Exempelvis fogade man till sam-
lingarna föremål som hade hittats i samband med inventeringar på 1970-talet och som var okatalogiserade och 
saknade kontextuppgifter. Till utställningarna skaffades från lopptorg på 1980- och 1990-talen rekvisita som 
senare fogades till samlingarna. Samlingarnas utökningshistoria präglas även av olika betoningar som genera-
tioner av museiexperter har omfattat. 

Österbottens museums samlingar omfattar material som representerar såväl allmoge- som ståndskultur, hant-
verks- och industriprodukter, föremål i anslutning till agrarhushåll och det moderna samhällets hushåll samt i 
vid utsträckning annat material, både enskilda föremål och helheter av föremål. Samlingarna har även utökats 
med material som berättar om betydelsefulla släkter och familjer från Vasa. Utöver den tidiga industrin har man 
dokumenterat industriprodukter från 1900-talets Vasa, men den industriella verksamheten, liksom sjöfartshis-
torian, har i huvudsak lämnats utanför den aktiva samlingsverksamheten. Man har inte samlat föremål som hör 
till områdets sjöfartshistoria, eftersom det i Vasa finns ett sjöfartsmuseum som samlar och ställer ut sådant.
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Till Österbottens museums kulturhistoriska samling hör även arkeologiskt material. Den arkeologiska sam-
lingen omfattar något fler än 300 föremål, av vilka mer än 95 % är av sten, resten är av metall eller kopior av 
fornfynd. Fynden härstammar i regel från södra delen av Österbotten, dvs. det tidigare Vasa län. Största delen 
av fynden har gjorts före lagen om fornminnen trädde i kraft år 1963, och majoriteten av dem har kommit till 
museet före andra världskriget. Förvärvs- och lokaliseringsuppgifterna om fynden är ofta bristfälliga.

Karl Hedmans samlingar omfattar möbler och föremål som Karl och Elin Hedman har skaffat. En del av samling-
arna är sådant som Hedman har skaffat, medan en del är föremål som fåtts via bl.a. dödsbon och antikvitetsaf-
färer. Föremål har fogats till samlingarna även efter att paret Hedman hade dött. Samlingen överläts till Vasa 
stad år 1998. Till Hedmans samling hör även material som ansetts vara separata undersamlingar, bl.a. silver- och 
keramiksamlingarna. 

Österbottens museum fick år 1929 som donation av Ingwald Sourander (1874–1961) en silversamling, som han 
senare kompletterade åren 1930, 1944 och 1961. Samlingen är ett tvärsnitt av Finlands 1700- och 1800-tals 
silver och omfattar en representativ grupp av silverföremål framställda i Finland på 1700–1800-talen, sam-
manlagt 223 föremål.  

Statsrådet Mauritz Hallbergs (1851–1924) myntsamling donerades till Österbottens museum av hans barn 
Ejnar Hallberg, Carin Wasastjerna och Beatrice Gripenberg år 1956. Hallbergs son Ejnar kompletterade senare 
samlingen så att den sträcker sig ända till 1963 års myntreform. 

År 1989 fick museet i donation den s.k. Väkkäris stugan, men föremålen i den har inte katalogiserats i museets 
samlingar. Nämnden beslutade avstå från stugan år 2015.

Elin Nelin (f. Petander 1900–1991), kamrer Alfred Nelin (1899–1974) och deras dotter Anne-Marie Nelin 
(senare Cronström, 1923–1994) bodde i en lägenhet på Strandgatan 15 B som i samband med ombildandet 
till museum fick namnet Nelin-Cronströms konsthem. Nelin-Cronströms konsthem och samlingar donerades 
till Österbottens museum år 1997 av Anne-Marie Cronströms man Nils-Gustav Cronström (1921–2006). Till 
samlingen hör konst och föremål som Elin och Alfred Nelin har samlat, konst som Anne-Marie och Nils-Gustav 
Cronström har skaffat samt föremål som varit i användning i familjens sommarstuga. Nelin-Cronströms konst-
hem stängs för allmänheten i slutet av år 2016.

Förutom Österbottens museums föremålssamlingar ingår i Tikanojas konsthems samlingar även möbler och 
föremål som till största delen är bruksföremål som definierats som Ft. Tikanojas och hans familjs värdefulla 
egendom. Föremålen finns delvis utställda i Tikanojas konsthem. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man utreder ägarförhållandena i fråga om objekt i den arkeologiska samlingen. Eventuella föremål som ägs av andra returneras 

till sina ägare eller skriftliga gåvo- och donationsbrev upprättas över föremålen. Föremålen fogas till samlingsverksamhetens s.k. 

”diverselista” i syfte att inleda ett utredningsarbete. 

 ▶ Österbottens museums arkeologiska samlingar katalogiseras i samlingsdatabasen. I katalogiseringen avskiljer 

man fornminneskopiorna samt överväger nödvändiga förflyttningar till brukssamlingen eller till de kulturhistoriska 

föremålssamlingarna.  

 ▶ Man katalogiserar Tikanojas föremålssamling i Musketti-databasen.
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UTÖKNING AV SAMLINGARNA 

Österbottens museums samlingar innehåller mycket material från 1800-talets Österbotten och perioderna 
före det. Däremot är 1900-talet och i synnerhet närhistorian och den nutida kulturen anspråkslöst represen-
terade. Österbottens museum har ingått ett avtal om att delta i den riksomfattande arbetsfördelningen för 
dokumentation (TAKO). Som tema har man valt folkkonst, som hanteras via museets gamla samling. Det kommer 
i framtiden att bli ändringar i TAKO-ansvarsområdena.

Av Österbottens museums kulturhistoriska samlingar är det endast Österbottens museums samling som utö-
kas såväl passivt genom donationer som aktivt t.ex. genom köp och anskaffningar. Undersamlingarna – Nelin 
Cronströms samling, Mauritz Hallbergs samling och Ingwald Souranders samling – utökas inte. Karl Hedmans 
samling utökas enligt prövning genom att man kompletterar den genom bidrag som beviljas av Hedmanska stif-
telsen. 

Österbottens museum har varit allmänkulturell till sin karaktär, dvs. man har där försökt samla hela den kultu-
rella mångfalden från det historiska Österbottens och Vasas område. Samlingarna innehåller även rikligt med 
internationella föremål. Dokumentationen har gällt alla sociala grupper, stads- och landsbygdskultur, näringsliv, 
traditioner, mathushållning och boende. I samlingarna har dock hamnat föremål från främst de övre klasserna 
samt vissa arbetsredskap och folkliga textilier från agrarkulturen. Samlingarna innehåller endast i liten omfatt-
ning material som redogör för arbetarbefolkningens eller mellanklassens kulturarv. Dokumentationens tidsav-
gränsning har omfattat tiden för permanent bosättning inom verksamhetsområdet, med början från Vasa stads 
grundande år 1606 till nutiden. Dokumentationen av material äldre än från 1600-talet hör inte till museets ak-
tiva dokumentation, eftersom sådant material är sällsynt.

Till museets samlingar hör även rikligt med utländska föremål. En del av dem härstammar från hem i Vasa, vil-
ket innebär att de hör till Österbottens museums dokumentationsobjekt. En del av de utländska föremålen har 
skaffats från antikaffärer eller auktioner, vilket innebär att det inte finns några uppgifter om deras ursprung 
eller användning. Mängden utländska föremål utökas i regel inte; undantag är sådana utländska föremål som 
ansluter sig till Vasas eller Österbottens historia och som bildar betydelsefulla helheter tillsammans med sam-
lingens övriga föremål.  

I fråga om det material som väljs ut för dokumentation förutsätts kriterier som hör samman med förekomst, 
karakteristik, betydelsefullhet och regional förankring. Förekomst och karakteristik hänvisar till föremål och 
fenomen i den normala vardagen. Betydelsefullhet uppkommer av föremålets framställnings-, användnings- och 
användaruppgifter samt av betydelseförhållandena. Den regionala förankringen hör samman med det historiska 
Österbotten och Vasa, t.ex. som produktions- eller användningsställe eller som ett tematiskt samband. Material 
som dokumenteras bör vara i gott skick, om inte något annat förutsätts av motiverad anledning. Museet samlar 
serie- och massproducerade föremål endast om deras kontext- och användningsuppgifter anknyter till Vasa. 
Befintliga samlingar kompletteras även med sådant material som är komplement till tidigare samlingar.

Föremål för utökningen är sådant materiellt och immateriellt kulturarv som kontextuellt hör samman med 
Österbottens landskapsmuseums verksamhetsområde (Bilaga) och som beskriver områdets kulturarv och dess 
befolknings olika skeden. Museet samlar material av sådana hantverkare, konsthantverkare, industridesigner 
samt hantverks- och konstindustriella inrättningar som har verksamhet i Österbotten eller som ger uttryck åt 
något österbottniskt. Insamlingsarbetet omfattar även industriprodukter, förutsatt att de har producerats i 
Vasa eller Österbotten. Samlingsstatusen motiveras av tillverkarens långvariga verksamhet i området eller 
kontakter med industrianläggningar som har verkat länge på området. I utökningen poängteras materialhelhet-
er, t.ex. föremål och fotografier, som redogör för föremålens användning.



20

FÖRVALTNING AV SAMLINGARNA

Till museets samlingar tas inte sådant material som redan är väl representerat i samlingen. Dokumentationen av 
kuriositeter, specialiteter och rariteter är motiverat endast om de beskriver orådets identitet eller skapar ett 
speciellt värde eller intresse för t.ex. utställningsverksamheten. Landskapsmuseet tar inte emot material eller 
materialhelheter från lokala museer och inte heller enskilda samlares mer omfattande helheter, s.k. hemmuseer, 
eller föremålshelheter som har uppkommit som ett resultat av någon privatpersons samlarhobby. Enligt Vasa 
stads anvisning förutsätter inledandet av ny verksamhet ett beslut av stadsfullmäktige – således utvidgas mu-
seernas verksamhet inte med nya verksamhetsformer eller verksamhetsställen. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ På basis av undersökningen om samlingarna uppdaterar man TAKO-dokumentationsansvarsområdena och gör upp ett 

nutidsdokumentationsprogram för Vasa stads museer. Programmet omfattar samlingsverksamhetens teman, tidsomfång och 

metoder för nutidsdokumentation. 

 ▶ Föremålens platsbeteckningar matas in i samlingsdatabaserna. 

 ▶ Man inventerar föremålssamlingarna i samband med bytet av samlingarnas förvaringsutrymme. 
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3.1.3 DE NATURVETENSKAPLIGA SAMLINGARNA

UTÖKNINGENS HISTORIA

Österbottens museums naturvetenskapliga samlingar har utökats främst genom donationer. De äldsta objek-
ten i samlingen är från slutet av 1800-talet – basen för samlingarna är den samling som A. Bodén och J. Stenbäck 
donerade till Vasa stad år 1886. Bodén och Stenbäck kan anses vara föregångare inom djuruppstoppning i vårt 
land. Ett bevis för detta är att djur som de har stoppat upp är i gott skick även hundra år senare. 

De naturvetenskapliga samlingarna omfattar däggdjur, fåglar, insekter samt växtark och mineraler. Samlingarna 
representerar i huvudsak södra delen av Österbotten, men till dem hör ett stort antal exempel och rariteter 
från såväl Finland som även utlandet. De naturvetenskapliga samlingarna omfattar även ett referensbibliotek. 
Samlingarna innehåller totalt över 80 000 exemplar. De naturvetenskapliga samlingarna representerar i huvud-
sak södra delen av Österbotten. Samlingarna är en redogörelse för samlandet av naturvetenskapligt material, 
för en naturhobby och för naturskydd ur en regional och historisk synvinkel. 

Fågel- och däggdjurssamlingen Ostrobothnia Australis baserar sig på de fåglar och däggdjur som A. Bodén 
och J. Stenbäck samlade in i södra delen av Österbotten åren 1869–1885. Bodén och Stenbäck donerade sin 
samling bestående av nästan 300 individer till Vasa stad år 1886. Staden deponerade samlingarna år 1933 till 
Ostrobothnia Australis rf, som var huvudman för ett naturvetenskapligt museum i Vasa. Ostrobothnia Australis 
(södra delen av Österbotten) rf bildades år 1924. Sin insektsamling inrättade föreningen år 1925 och växtsam-
lingen fick sin början år 1928. Vasa stad deponerade de naturvetenskapliga samlingar som den hade fått som 
donation hos föreningen åren 1933 och 1992. Ostrobothnia Australis donerade för sin del sin samling beståen-
de av djur, växter och mineraler till Österbottens museum år 2003. De naturvetenskapliga samlingarna har till 
stora delar visats i samband med Österbottens museums Terranova-utställning åren 2002–2016. 

Fågel- och däggdjurssamlingarna omfattar nästan 700 individer. Antalet insekter är ca 35 000. Enskilda bety-
dande undersamlingar är Rosendahls samling med skalbaggar, Storås samling och den allmänna samlingen, av 
vilka de två senast nämnda omfattar mer än 4 000 exemplar. Av fjärilssamlingarna är de viktigaste Lingonblads 
samling, Rudolphs samling och Sjöholms samling, av vilka den sist nämnda omfattar ca 5 000 exemplar. 
Samlingarna med ryggradslösa djur har samlats in på 1920–1970-talen. 

Utöver dessa omfattar samlingarna ca 500 fågelägg och -bon samt en samling tropiska djur och växter med ca 
500 exemplar. Den samling med tropiska växter och djur som samlats in av Ivar Wilhelm Hasselblatt donerades 
till Ostrobothnia Australis rf på 1930-talet av Helga Hasselblatt-Lundsten.

Österbottens museums samlingar omfattar ca 48 000 växtark. Växtsamlingarna innehåller helheter som olika 
samlare har donerat. Samlingen består främst av kärlväxter, av vilka de flesta har samlats in i södra delen av 
Österbotten. Ett mindre antal ark är av utländsk härkomst. De centrala undersamlingarna är Jurvelius samling, 
Hasselblatts samling, Waselius samling, Cantells samling, Lingonblads samling, Klockars samling, Widlunds 
samling, Bäcks samling, Kuhlefelt-Levons samling och Malmbergs samling. Samlingarnas omfattning varierar 
från 500 ark till 8 000 ark. Samlingsdonationer har tagits emot från 1930-talets början till 1970-talets slut. 
Förutom de nämnda växtsamlingarna donerades Sandahls samling bestående av 4 500 ark från åren 1870–
1900 till Ostrobothnia Australis rf år 1968. Utöver växtark innehåller samlingarna ca 1 000 exemplar av alger, 
svampar, mossor och lavar.
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Mineralsamlingarna består av sju olika samlingar: Outokumpu Oy:s samling, Ostrobothnia Australis rf:s samling, 
Kauno Rehnströms samling, Paavo Alkios stensamling, Vaasan Lyseos samling, Ragnar Bäcks samling och GTK:s 
samling. Outokumpu Oy:s samling, som har sitt ursprung i den nerlagda gruvan i Korsnäs, donerades ursprung-
ligen till Ostrobothnia Australis rf och nämns första gången i 1965 års verksamhetsberättelse och på nytt år 
1970 när den hade kompletterats.  Ostrobothnia Australis rf:s samling har antingen samlats av föreningens 
medlemmar eller också har dessa gjort donationer från sina egna samlingar åren 1937–1983. Kauno Rehnströms 
samling har donerats till Ostrobothnia Australis rf år 1980. Eventuellt till följd av ett skrivfel går samling-
en även under namnet Kuno Rehnströms samling. Föreningen Vasa läns malmletare donerade år 1992 Paavo 
Alkios stensamling till Vasa stad, som deponerade den hos Ostrobothnia Australis rf samma år. Deponeringen 
återgick till museet i samband med Ostrobothnia Australis-föreningens samlingsdonation. Ragnar Bäck var 
Ostrobothnia Australis rf:s medlem och han donerade eventuellt sin samling som en separat samling till fören-
ingen. Ostrobothnia Australis rf donerades sin samling till Österbottens museum år 2001. Vaasan lyseo depone-
rade sin samling hos Österbottens museum år 2001 och gjorde en slutgiltig donation år 2005.

Mineralsamlingarnas omfattning uppgår till sammanlagt nästan 800 exemplar. De största enskilda samlingarna 
är Paavo Alkios samling med 185 exemplar och Vaasan lyseos samling med över 200 exemplar. Alla samling-
ar innehåller exemplar på delvis samma stenarter och mineraler. Exemplaren är i huvudsak från Finland, men 
Vaasan Lyseos samling innehåller även 80 exemplar från Tyskland. Utöver sten- och mineralexemplar omfattar 
Vaasan lyseon samling med undervisningsmaterial inom biologi och geografi även uppstoppade fåglar och dägg-
djur samt insekter och naturvetenskapligt undervisningsmaterial. Vaasan Lyseo kompletterade sin donation år 
2011 när man donerade sin insekts- och fjärilsamling till museet.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man rekonstruerar Bodén-Stenbäcks samling och fastställer en bokstavsbeteckning för samlingen med tanke på 

katalogiseringen. 

 ▶ Man uppdaterar avtalet mellan Vasa stads museer och Ostrobothnia Australis-föreningen. 

 ▶ Man går igenom samlingarna för att hitta eventuella överlappningar och för att kartlägga eventuella avskrivningsbehov. 

Eventuella samlingsavskrivningar genomförs i enlighet med samlingsprogrammet i första hand beträffande material (utländskt) 

som inte hör till verksamhetsområdet och beträffande uppenbara överlappningar.  

 ▶ Man utreder om det i Finland finns någon riksomfattande databas för katalogiseringen av stenar och mineraler. Man fastställer 

en tidtabell för katalogiseringen och digitaliseringen av sten- och mineralsamlingen. 

 ▶ Ragnar Bäcks samling: man fattar beslut om huruvida materialet ska fogas till de naturvetenskapliga samlingarna eller till 

brukssamlingen. Material som inte hör till samlingarna returneras till donatorerna eller avskrivs. 

 ▶ Man går igenom Vaasan Lyseos samling och beslutar vad som ska bevaras och katalogiseras till samlingarna (samt till vilken 

samling katalogiseringen sker om en prövning är möjlig enligt gåvobrevet), man drar upp en riktlinje om arbetsfördelningen 

beträffande den naturvetenskapliga och den kulturhistoriska samlingen. Nödvändiga avskrivningar och en inventering av 

samlingen görs i samma sammanhang. 
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De naturvetenskapliga samlingarna utökas i regel inte, eftersom de är helheter som har donerats av samlare. 
Samlingarna utökas endast i specialfall, t.ex. när det finns behov av att ersätta ett objekt som är illa skadat. 
Undantag är naturvetenskapliga objekt som är viktiga och typiska för södra delen av Österbotten och som kan 
skaffas till samlingarna genom donationer och köp. Till samlingarna tas emot endast färdigt uppstoppade djur. 
Vilda djur som har hittats döda tas inte emot för anslutning till samlingarna eller för forskningsändamål. Man 
tar inte emot skolors och läroanstalters naturvetenskapliga samlingar, växtark som har samlats in som en del av 
skolornas naturvetenskapliga undervisning och inte heller naturvetenskapligt undervisningsmaterial. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ De naturvetenskapliga samlingarna utökas för att man ska få vetskap om eventuella brister och kompletteringsbehov i 

samlingarna, liksom om interna överlappningar i dem. 

 ▶ Man ändrar Terranova-utställningen till att vara en basutställning inom de naturvetenskapliga samlingarna. 
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3.1.4 ARKIVSAMLINGARNA

UTÖKNINGENS HISTORIA

Österbottens museum

Vasa stads museers arkiv delas in i ett historiskt arkiv, ett tjänstearkiv och ett verksamhetsarkiv. 

Österbottens museums historiska arkiv består av ett fotografi- och dokumentarkiv samt av samlingar med an-
tika böcker. Fotografiarkivet omfattar flera undersamlingar, som det finns en kompletterande lista på (Bilaga).

Fotografisamlingarnas äldsta bilder är dagerrotyper från 1840–1850-talen. Det äldsta materialet omfattar 
huvudsakligen porträtt, visitkort och kabinettsfotografier, men det innehåller även i någon mån landskaps- och 
stadsbilder från 1800-talet. Vasa stad har i sin anställning haft en fotograf som har gjort fotografidokumen-
teringar genom att fotografera t.ex. högtidligheter, förändringar i den bebyggda kulturmiljön och betydande 
evenemang med tanke på stadens verksamhet och historia. Det material som stadens fotograf har producerat 
täcker flera decennier och förvaras av stadens grafiska tjänster. För att undvika överlappningar har Vasa stads 
museer inte systematiskt dokumenterat staden och händelser där.

Arkivsamlingen omfattar fotografier fram till nutiden, även om materialet minskar i omfattning fr.o.m. 
1980–1990-talen. Det saknas en noggrann uppfattning om vilka decennier arkivet innehåller bildmaterial från. 
I arkivet ingår negativ, postkort, fotografipostkort, inramade fotografier och fotoalbum från olika tider. Det är 
ofta svårt att tidsbestämma albumen till något visst decennium. De äldsta albumen är visitkortsalbum, de ny-
aste hemalbum. Samlingarna omfattar även många fristående bilder. Förutom dessa innehåller samlingarna fo-
tografier som personalen har tagit, bilder på museernas verksamhet, bl.a. från utställningar och samlingsinven-
teringar, samt filmer, boktrycksplattor och vissa inramade diabilder. Av denna anledning är dokumentationen av 
verksamheten och det historiska fotografiarkivet i någon mån intrasslade i varandra. Förutom privatpersoner 
har den lokala industrin donerat fotografimaterial till museet. 

Dokumentarkivet omfattar dokument, arkivmaterial, småtryck, historiker, kartor och sjökort som anknyter till 
museernas, Vasas och Österbottens historia. I arkivet har dokumenterats person- och släkthistoriskt material 
samt historiskt material som anknyter till affärsverks, skolors och föreningars verksamhet från 1850-talet och 
framåt. Karl och Elin Hedmans arkiv innehåller rikligt med material i anslutning till museets samlingar och his-
toria. I museets arkiv finns även material från skråväsendet i Vasa från 1700–1800-talen samt arkivmaterial i 
anslutning till sjöfart och sjöfartsutbildning. Vissa arkivmappar innehåller även sådana fotografier som man har 
ansett ha ett nära samband med dokument. Arkivsamlingen omfattar i någon mån tidskrifter, seriepublikationer 
och småtryck.  Arkivet innehåller även arkivmaterial från lokala museer. Till Tikanojas konsthems arkiv hör brev- 
och dokumentmaterial som hänför sig till donatorn och samlingen samt fotografier i liten omfattning. I Kuntsis 
samlings vidstående arkiv ingår fotografier och dokument som anknyter till donatorn och samlingshistorian.  

Österbottens museums antikbibliotek innehåller ca 5 400 böcker räknat i volymer. Av många böcker finns det 
flera exemplar. De äldsta antika böckerna är religiös litteratur, bl.a. biblar och psalmböcker. Hedmanska sam-
lingen innehåller material som tillhört Karl Hedman och hans familj, litteratur som gäller t.ex. läkarvetenskap, 
kultur och konst. Vasa boktryckerier-samlingen omfattar främst gammalt material som har tryckts i Vasa. Clas-
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Eric Vesters samling bokbindare i Vasa och boksamlingen Österbottens mystiker är placerade utanför arkivet.

Frithjof Tikanojas samling med antika böcker omfattar bl.a. biblar på olika språk och bland skönlitteraturen 
finns 12 olika upplagor och översättningar av Kalevala. 

I tjänstearkivet har man deponerat museernas (Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Kuntsis museum 
för modern konst) besluts- och övriga officiella arkiv. Arkivet förvaras permanent i museerna. 

Verksamhetsarkivet omfattar akter, avtal och dokument i anslutning till museernas operativa verksamhet. 
Arkivet innehåller även material som hör samman med museernas mediesynlighet.

Regionmuseets tidningsurklippsarkiv har samlats sedan mitten av 1980-talet. Utökningen av arkivet har avslu-
tats 30.6.2016. Tidningsurklippsarkivet innehåller t.ex. press- och småtrycksmaterial av fler än tusen konstnä-
rer och ungefär samma mängd amatörkonstnärer och konststuderande samt dessutom flera konstaktörer: sam-
lare, mecenater, konstpåverkare och experter vid konstinstitutioner. Tidningsurklippsarkivet omfattar även 
mediesynlighet i anslutning till verksamheten vid Tikanojas konsthem och Kuntsis museum för modern konst. 

De byggnadshistoriska och kulturhistoriska inventeringarna förvaras som pappersversioner och i en databas. I 
databasen införs uppgifter om inventeringsprojekt där Vasa stads museer har varit delaktiga eller som exper-
ter. Bildarkivet i anslutning till landskapsmuseets verksamhet omfattar bilder från byggnads- och kulturhisto-
riska inventeringar samt uppgifter om objekten.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man gör upp en arkivbildningsplan för museerna. 

 ▶ I arkivbildningsplanen fastställer man indelningen och utökningen beträffande det historiska arkivet, tjänstearkivet och 

verksamhetsarkivet samt dess underarkiv. 

 ▶ Med Vasa stads centralarkiv kommer man överens om arbetsfördelningen beträffande bevarandet av dokumenten (för 

tjänstearkivets del) 

 ▶ Man går igenom verksamhetsarkivets dokument, gallrar och beslutar om principerna för deponeringen. Likaså går man igenom 

det digitala arkivet, gallrar, kombinerar och utarbetar anvisningar för dess användning. 

 ▶ Listandet av fotografiarkivet kompletteras allt eftersom ordnandet av arkivet avancerar. Inom arkivverksamheten kommer man 

överens om arbetsfördelningen med de övriga aktörerna på området (landskapsarkivet, Svenska litteratursällskapet m.fl.).

Referensbiblioteken 

Museernas referensbibliotek har utökats genom anskaffningar, donationer och på andra sätt under museernas 
verksamhetshistoria. I referensbiblioteken poängteras den regionala verksamheten samt i verksamheten nöd-
vändig facklitteratur samt även det material som har samlats via museernas publikationsbytescirkel. I referens-
biblioteket finns även litteratur som skaffats av bakgrundspersoner och -föreningar inom samlingsverksam-
heten, såsom Karl Hedmans boksamling, Simo Kuntsis konstbibliotek och Ostrobothnia Australis-föreningens 
referensbibliotek. Boksamlingarna har under historiens gång utökats enligt varierande principer, t.ex. skaffa-
des verk till Ft. Tikanojas bibliotek ännu efter samlarens död, och därtill har referensbiblioteket vuxit tack vare 
museernas publikationsbytescirkel. 
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PRINCIPER FÖR UTÖKNING 

Österbottens museums historiska fotografi- och dokumentarkiv utökas i regel genom donationer. 
Fotografisamlingarna har även utökats genom dokumentering av utställningsverksamheten och små partier har 
dessutom köpts. Fotografiarkivet innehåller bilder från 1840-talet till 2010-talets början. 

Principerna för utökning har varit och är alltjämt den lokala förankringen och Vasaidentiteten. Principen för 
utökning är att bilderna ska knyta an till museets verksamhetsområde, och i fotografiarkivet betonas dessutom 
kontextuppgifterna. Fotografierna ska ha följande uppgifter: fotograf, tid och plats för när fotografiet togs 
samt uppgifter om personerna på bilden. Museet gallrar det som man önskar ta emot av det erbjudna materialet. 
I fråga om donationer som har tagits emot tidigare agerar museet enligt samlingsprogrammets utökningsprinci-
per samt på det sätt som överenskommits med donatorn. I fortsättningen tillämpas noggrann behovsprövning i 
fråga om material som utökas och fogas till samlingen, och skriftliga beslut och avtal upprättas över alla dona-
tioner. Material som är i dåligt skick tas inte emot, eftersom det är nödvändigt att genomföra konserveringen 
som köpservice.

Österbottens museums dokumentarkiv består av donationer, och donationer tas även i fortsättningen emot 
på basis av prövning. I mottagandet av dokument beaktas dokumentationsuppgifterna för arkiv i Vasa och på 
riksnivå så, att material som inte hör till museets dokumentationsområde styrs till ställen som är mer lämpade 
att ta emot materialet. 

Tikanojas konsthems dokument- och fotografiarkiv utökas i regel inte. Nytt material till arkiven tas emot en-
dast om materialet anknyter direkt till samlingshistorian, Tikanojas familj eller Tikanojas konsthem. 

De fotografi- och dokumentarkiv som hör till Kuntsis museum för modern konst ägs för närvarande av Kuntsis 
stiftelse och utökas av stiftelsen. Museet utökar materialet endast om det anknyter direkt till Simo Kuntsis 
person eller till samlingshistorian.  

Samlingarna med antika böcker utökas inte.

Referensbiblioteket utökas genom litteratur som hör samman med samlingarna, genom facklitteratur i enlighet 
med verksamhetsbehoven samt via museernas publikationsbytescirkel. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Med Kuntsis stiftelse kommer man överens om arkivmaterialets ägande och användning. Före beslutet görs inget 

katalogiserings- eller digitaliseringsarbete beträffande materialet. 

 ▶ Man går igenom och gallrar alla arkiv (med en tidsperiod på 5–10 år). 

 ▶ Man granskar och ordnar det historiska arkivet enligt helheter. Man fastställer skriftligt innehållet och arbetsfördelningen i fråga 

om det historiska arkivet, tjänstearkivet och verksamhetsarkivet. 

 ▶ Man kombinerar arkiven i de olika museerna.  

 ▶ Man fastställer principerna för utökning av verksamhetsarkivet, inklusive museernas tryckalster och dokumentationen 

av verksamheten, ger museipersonalen anvisningar om att gallra sådana delarkiv som är på deras ansvar och att arkivera 

verksamhetsdokument. 
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3.1.5 BRUKSSAMLINGEN

Vid Österbottens museum har en brukssamling inrättats år 2013. Till den har fogats material som är av bety-
delse för den utställnings- eller museipedagogiska verksamheten men som inte uppfyller de kriterier som gäller 
för de permanenta samlingarna. Brukssamlingen omfattar alltså endast sådana föremål som inte har anslutits 
till samlingen. De föremål som ingår i brukssamlingen har kommit till museet på varierande sätt. 

Även i fortsättningen utökas brukssamlingen med sådant material som är betydelsefullt med tanke på utställ-
ningsverksamheten eller den museipedagogiska verksamheten, men som inte uppfyller de kriterier som ställs 
på ordinarie museisamlingar. Brukssamlingen utökas dock endast med sådana föremål i fråga om vilka man 
kan påvisa att de kommer att användas inom de tre följande åren. Genom objekten i brukssamlingen kan man 
komplettera tillfälliga utställningar, och samlingen kan användas i undervisningssyfte. Till brukssamlingen kan 
anses höra sådana objekt som tagits i bruk och skaffats under tidens gång och vars samlingsstatus är oklar. 
Brukssamlingen katalogiseras inte i databaserna utan upprätthålls genom en Word-förteckning i digital form. 
I Österbottens museums brukssamling ingår för närvarande 74 föremål. En överföring av ett objekt från den 
permanenta samlingen till brukssamlingen sker så att ett beslut om objektet fattas om att objektets samlings-
status ändras genom ett tjänsteinnehavarbeslut. Praxisen för ändring av samlingsstatusen motsvarar avskriv-
ningspraxisen. 

Österbottens museum har haft en separat rekvisitasamling bestående av främst kläder och den har använts vid 
olika evenemang. År 2016 fattade man ett beslut om att i tillämpliga delar slå samman rekvisitasamlingen med 
brukssamlingen. De objekt som inte fogas till brukssamlingen avskrivs. 

Att ansluta objekt till brukssamlingen sker genom en granskning som utförs av en konservator samt vid behov 
via karens. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man flyttar bort brukssamlingen i textilstudion från de permanenta samlingarnas lokaler. 

 ▶ Man uppdaterar förteckningen över brukssamlingen och går igenom rekvisitasamlingen.
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3.2 AVSKRIVNING

Grunden för Vasa stads museers avskrivningspolicy är ICOM:s etiska regler för museiarbete, enligt vilka av-
skrivning av ett föremål ur museets samlingar kräver fullt medvetande om föremålets betydelse, dess karaktär 
(antingen det går att ersätta eller ej), dess rättsliga status, och den förlust av allmänhetens förtroende som kan 
bli följden av en sådan åtgärd. 

Avskrivning ur en samling grundar sig på en bedömning av objektets betydelse, med undantag av helt förstörda 
föremål. Även om ett museum har möjlighet att avföra objekt ur sina samlingar, måste allmänheten kunna lita på 
att museerna ansvarar för sina samlingar. Ett objekt kan avföras ur Vasa stads museers samlingar i följande fall:

1) samlingspolitiska synpunkter

• objektet hör samlingsprogrammässigt inte till museets samlingar eller till det nationella 
deponeringsansvarsområdet  

• föremålet saknar ’berättelse’, tillkomst-, användnings- och ägarhistorik  

• till samlingarna hör sedan tidigare motsvarande, icke-individuella, exempelvis industriellt tillverkade föremål  

• det finns redan flera exemplar av objekttypen i samlingarna  

• objektets värde för samlingen har förändrats (exempelvis förändringar i autenticitetsinformationen eller avsevärt 
försämrat skick), så att objektets ursprungliga orsak och motivering att höra till samlingen har försvunnit  

• donator- och kontextinformationen i anslutning till objektet är bristfällig 

• objektet, i synnerhet ett konstverk, visar sig vara en förfalskning 

2) objektets kondition

• objektet har skadats så att det saknar musealt värde 

• objektet utgör en fara för övriga samlingar 

• objektet medför en arbets- eller museisäkerhetsrisk eller utgör en fara för museipersonalen

• objektet löses upp kemiskt 

• objektet är defekt 

• objektet kan inte konserveras eller resurserna som konserveringen förutsätter är orimligt stora med tanke på 
objektets museala värde 

• det är möjligt att byta ut objektet mot ett motsvarande objekt i bättre skick

3) ekonomiska orsaker

• förvaring eller skötsel av objektet leder till orimligt stora kostnader eller en orimlig arbetsmängd för museet i 
förhållande till objektets museala värde

4) övriga orsaker

• objektet har konstaterats vara försvunnet vid minst två på varandra följande inventarier 

• ur omfattande föremålshelheter kan en del avskrivas enligt övervägande om avskrivningsgrunderna uppfylls 

Avförande av ett objekt kan göras på basis av en helhetsbedömning utifrån en eller flera orsaker som anges 
ovan. En samling kan avföras endast så att museets basuppgift inte äventyras. Ett skriftligt, specificerat och 
motiverat avskrivningsbeslut görs upp om avförandet. Objektet dokumenteras uttömmande före avskrivning-
en. Dokumenteringen förvaras permanent i samlingsdatabasen eller i museets arkiv. Avskrivningsbeslut fattas 
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av museidirektören på förslag av samlingschefen. I beredningen av avskrivningsbeslut deltar utöver samlings-
chefen även amanuensen och konservatorn. Avskrivningsbeslut görs och arkiveras i Vasa stads dokumentför-
valtningssystem. Objekt som inte har katalogiserats kan avföras utan avskrivningsbeslut.

Ett objekt kan avföras ur Vasa stads museers samlingar på följande sätt:
1) objektet doneras till ett annat museum eller ansluts till en annan offentlig samling, varvid donation av 

objektet till ett annat museum är det primära avskrivningssättet 
2) objektet doneras till annan verksamhet som lyder under offentlig och samhällelig kontroll eller till 

allmännyttig verksamhet
3) objektet returneras till donatorn eller dennes arvingar i mån av möjlighet
4) objektets samlingsstatus ändras och det ansluts till en brukssamling (då övervägs permanent avförande 

senare på nytt, överföring till en brukssamling är dock inte en metod för att undvika avskrivning) 
5) objektet förs bort för materialåtervinning eller förstörelse 
6) försäljning av objektet kan övervägas om objektet inte har erhållits som donation av en privatperson, 

försäljningsinkomsten används oförkortad till den övriga samlingen 

Ett avskrivet objekt överlåts inte utan vederlag för återförsäljning. Museets personal, förvaltningsorganets 
medlemmar och andra personer i deras närhet har inte rätt att köpa eller ta emot avskrivna objekt ur en samling 
som är i museets skötsel. Objekt som har museets inventeringsnummer får aldrig förekomma i kommersiella 
eller i andra sammanhang utanför museet.

Ett avskrivet objekt kan överföras till en brukssamling. Det är möjligt att avföra ett objekt som har försvunnit 
eller blivit stulet. Då ska försvinnandet eller stölden av objektet bestyrkas och dokumenteras skriftligen. För 
konstverk görs ingen delavskrivning. I fråga om en konstsamling kan en förfalskning vara en grund för avskriv-
ning. Förfalskningar behandlas i samarbete med övriga myndigheter.

Uppgifterna om avskrivna föremål lagras i databasen och objektets nummer tas inte i bruk igen efter avföran-

det. I deponeringssamlingar görs inga avskrivningar.
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3.3 SKÖTSEL AV SAMLINGARNA

3.3.1 DOKUMENTERING, KATALOGISERING, DIGITALISERING, INVENTERING

DEFINITION AV TERMER 

Dokumentering är en sammanfattande benämning för registrering, katalogisering, inordnande i kartotek, ut-
märkning och fotografering av samlingsmaterial (ett föremål, en bild, en bok eller arkivmaterial).

Med katalogisering avses en utredning som rör ett objekt, och som inbegriper en definition av materialet, mått, 
en muntlig beskrivning och ett fotografi, datering och bakgrundsuppgifter. Katalogiseringen görs i samlingsför-
valtningssystemet. Målet med katalogiseringen är att samla in uppgifter om ett museiobjekts centrala utseen-
de, tillverkningssätt och -material samt användning, med vilkas hjälp föremålet kan identifieras. Uppgifterna 
antecknas i samlingsförvaltningssystem, av vilka Vasa stads museer använder Muusa (konstverk), Musketti 
(föremål, fotografier), Kotka och Kastikka (naturvetenskapliga objekt) samt Kioski. 

Med digitalisering avses att material i analogisk form omvandlas till digitalt. Med detta avses att ursprunglig 
information (t.ex. ett kartotekskort, ett dokument, ett fotografi, ett ljudband) omvandlas till elektronisk form. 
Fotografering av objekt och elektronisk dokumentation av information om objekt är digitalisering. 

Vid inventeringar av museisamlingar granskas och listas det material som museet förvaltar. I samband med en 
inventering kan kontrollmätningar eller konditionskartläggningar av objekt utföras. När en inventering utförs 
regelbundet talar man om regelbundna inventeringar.

KATALOGISERING AV MUSEISAMLINGAR 

Samlingsbeteckningen som används vid katalogisering i Vasa stads museer väljs på basis av förvärvsuppgifter 
eller donatorn (Bilaga 1). I Österbottens museums samlingar används inga materialbeteckningar, så konstverk 
och föremål fogas till samma bokstavsbeteckning och löpande numrering. Anvisningar för plockande av nya in-
venteringsnummer i fråga om konst- och föremålssamlingar görs årligen. Efter katalogiseringen märks objektet 
med en beteckning och ett katalogiseringsnummer och objektet fotograferas om det är möjligt. Konservatorn 
granskar snabbt objektet och slutligen förs objektet till sin plats i lagret. 

KONSTSAMLINGARNA

Vid katalogisering av Vasa stads museers konstsamlingar användes fram till mitten av 1990-talet statens 
konstmuseums Vati-Valtteri-databas både på Österbottens museum och i Tikanojas konsthem och Kuntsis mu-
seum för modern konst. Av de databaser som museerna använder konverterades Muusa-databaserna med nam-
nen POMU och TIKU i början av 2000-talet. Tikanojas konsthem och Kuntsis museum för modern konst var med 
i Muusa-pilotprojektet. 



FÖRVALTNING AV SAMLINGARNA

31

I och med organisationsreformen inom Vasa stads museer (2015) slogs Tikanojas konsthems och Kuntsis muse-
ums konstverksdatabas samman med Österbottens museums ”POMU”-databas, som år 2016 namngavs på nytt 
med namnet Vasa stads museer. Tidigare bokfördes verken på kartotekskort. 

Huvudsamlingar bland Österbottens museums konstsamlingar är Österbottens museums samling (PM) och 
Vasa stads konstsamling (VSA), som även består av stadens offentliga skulpturer. Undersamlingar med kata-
logbeteckning är Karl Hedmans samling (KH) och Vasa konstförenings samling (VTY). Vid katalogiseringen av 
samlingarna används utöver beteckning även löpande numrering. Ur Österbottens museums konstsamlingar har 
4 740 verk katalogiserats i Muusa (12/2016). En del av samlingsuppgifterna finns fortfarande på kartotek-
skort, och därför är det exakta antalet konstverk i samlingarna okänt. Den offentliga konsten har nästan helt 
och hållet katalogiserats i databasen. 

Tikanojas konsthems samling har ingen annan samlingsbeteckning än löpande inventeringsnummer. Ur Tikanojas 
konsthems samling har 1015 verk katalogiserats i Muusa (12/2016), vilket inbegriper alla verk som hör till sam-
lingen, med undantag av  Eemu Mynttis skisser (cirka 200) och 126 verk i Nelimarkkas deponeringssamling. 
Oinramade skisser som hör till Nelimarkkas deponeringssamling (cirka 228) har inte katalogiserats i Muusa. 
Eero Nelimarkkas samling, som har deponerats i Tikanojas konsthem, har katalogiserats med beteckningen KN 
(Katarina Nelimarkka) eller NM (Nelimarkka) och inventeringsnummer. 

Tikanojas konsthems kulturhistoriska föremål utgörs bl.a. av okatalogiserade möbler och silverföremål från 
Frithjof Tikanojas och hans familjs hem. En del av föremålen har bokförts i Vasa stads inventariebokföring.

Beteckningarna för samlingar som har deponerats i Kuntsis museum för modern konst är Kuntsis samling K1, 
K2 och K3, samling Swanljung S och Carl Warghs samling CW samt löpande inventeringsnummer som har fogats 
till dessa. Kuntsis samling har exempelvis vid samlingspublikationen år 1993 delats in i underkategorier: K1 A 
(Finländsk konst huvudsakligen före år 1960), K1 B (Finländsk nutidskonst efter 1960), K2 (Utländsk konst, 
målningar, teckningar och skulpturer) och K3 (Utländsk grafik). I Muusa används samlingsbeteckningar (K1, K2, 
K3, S, CW) och löpande numrering. Ur Kuntsis museums för modern konsts samlingar har 775 verk katalogi-
serats i Muusa (12/2016). Ur Swanljungs samling har 783 verk katalogiserats i Muusa (12/2016) och ur Carl 
Warghs samling 36 verk (12/2016).

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man kommer överens om katalogiseringsnummerlogiken samlingsspecifikt. Som bilaga till samlingsprogrammet uppgörs en 

utökad samlingslista, av vilken systemet för katalogiseringsnumren framgår. 

 ▶ Man främjar digitaliseringen av samlingarna i enlighet med en skriftlig plan. 

 ▶ Verken i Tikanojas konsthems samling får en TT-beteckning i samband med katalogiseringen. 

 ▶ Till Tikanojas konsthems samlingar hör okatalogiserade skisser av Eemu Myntti, som katalogiseras och digitaliseras. 

 ▶ Man katalogiserar Tikanojas konsthems föremålssamling i Musketti. 

 ▶ Man avskiljer brukssamlingarna från den permanenta samlingen. Man katalogiserar material som flyttas till den permanenta 

samlingen i samlingsdatabaserna. Man bokför övrigt material i inventarieförteckningen. I samma sammanhang fattar man 

behövliga avskrivningsbeslut. Man utreder kontextuppgifterna i mån av möjlighet.
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DE KULTURHISTORISKA SAMLINGARNA

Största delen av föremålen i Österbottens museums kulturhistoriska samling har åren 1895–1998 katalogi-
serats i huvud- och katalogiseringsböcker och kartotekskort har uppgjorts över dessa. Nivån på katalogise-
ringen i gamla katalogiseringsböcker varierar. I katalogiseringsuppgifterna finns utöver mått på föremålen och 
en grundläggande beskrivning även omnämnanden om föremålens ålder och förvärvsort samt donatorns eller 
säljarens namn och förvärvstidpunkt. Det finns nästan inga kontextuppgifter. 

Österbottens museum har använt katalogiseringsprogrammet Musketti sedan år 1998, varefter man började 
katalogisera den årliga utökningen i elektronisk form. Utökningen diarieförs inte i övrigt. Strävan är att en ny 
utökning katalogiseras i databasen under året för erhållandet. I fråga om utökning betonas kontextuppgifter, 
föremålets tillverknings-, förvärvs-, användnings- och användningstidsuppgifter. Med hjälp av föremålsforsk-
ning försöker man även utreda föremålets betydelseförhållanden. Vid katalogiseringen i Musketti används 
standarder som godkänts inom museibranschen och föremålen indexeras och klassificeras enligt cultural outli-
ne-klassificeringssystemet. Ur de kulturhistoriska samlingarna har cirka 45 702 objekt (11/2016) katalogise-
rats i Musketti, varav 18 065 objekt har katalogiserats på ett heltäckande sätt.

En del av föremålen har en egen beteckning, som används i stället för PM-beteckningen. Beteckningen för Karl 
Hedmans samling är KH och för Nelin-Cronströms samling NC. I samlingarna har man med PM-beteckningar 
katalogiserat undersamlingar och specialsamlingar som hör till Österbottens museums samlingar, såsom en 
keramiksamling och Ingwald Souranders silversamling. Mauritz Hallbergs myntsamling har inte numrerats med 
Österbottens museums nummer. Mynten som hör till samlingen kan identifieras med hjälp av en katalog som 
uppgjordes på 1980-talet.  Uppgifterna i katalogen har preciserats vid inventeringar som utfördes åren 2014–
2015. Även arkeologiska föremål har katalogiserats med PM-beteckning.

I fråga om de kulturhistoriska samlingarna har museets äldsta katalogiseringsuppgifter och vissa föremåls-
grupper även digitaliserats via projekt sedan 1990-talet, utöver genom grundläggande digitalisering. Gamla 
samlingar har digitaliserats både i nummerordning och enligt tema sedan slutet av 1990-talet. Uppgifterna i ka-
talogiseringsböckerna från åren 1895–1945 (namn, tidpunkt för erhållandet, donator, material, tillverkningstid 
och -plats) har lagts in i Musketti som sådana, utan granskning och fotografering av föremålet. Arbetet pågår 
fortfarande. Utöver detta har föremålen indexerats och klassificerats. De ursprungliga teckningarna i huvud-
böcker bundna åren 1945–1998 har skannats, katalogiseringskort har öppnats för föremålen och bilderna har 
lagts in i Musketti. Temainföringarna har varit övergripande, varvid föremålen har lokaliserats, granskats, be-
skrivits och katalogiseringsuppgifterna kompletterats. 

Österbottens museums samlingar har inventerats under olika årtionden för olika ändamål. Den första invente-
ringen av Karl Hedmans personliga samling gjordes år 1901. Denna s.k. svarta bok innehåller enstaka uppgifter 
om föremålens och konstens inköpsplatser och priser. Museets samlingar har kartlagts och katalogiserats på 
kartotekskort under 1930–1940-talen. Många samlingsinventeringar gjordes på 1970-talet, då man systema-
tiskt gick igenom materialet enligt tema. I samband med inventeringen justerades katalogiseringsuppgifter och 
numreringar och föremålen beskrevs. Bildkorten har ordnats enligt cultural outline-klassificeringssystemet för 
kulturhistoriskt material, och de fungerade som sökkort. Föremålen har även inventerats i samband med lager-
flyttar på 1980-talet och för materialgranskning på 1990–2000-talen. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man främjar digitaliseringar delhelhetsvis, dvs. man väljer en föremålsgrupp åt gången som digitaliseras i sin helhet. På årsnivå 
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främjar man digitalisering av alla samlingstyper. 

 ▶ Prioriterade objekt för digitalisering är utställningsanvändning och utlåningsverksamhet samt tillgänglig extern finansiering och 

sakkunniga. (Bilaga som kompletteras kontinuerligt: digitaliseringsplan.) 

 ▶ Man fastställer indexeringen som tillämpas vid digitaliseringen av konstsamlingarna och kompletterar samlingsdatabasen i 

enlighet med indexeringssystemet. 

DE NATURVETENSKAPLIGA SAMLINGARNA

Växtarken i de naturvetenskapliga samlingarna har beteckningen VOA (Vasa Ostrobothnia Australis) och lö-
pande nummer. Växtarken/flororna katalogiseras i Kastikka-databasen. Insekterna har beteckningen PM och 
löpande nummer, som kommer direkt i katalogiseringen från Kotka-databasen som används. Beteckningen an-
vänds dock inte, bara numreringen. Däggdjuren och fåglarna har ingen skild bokstavsbeteckning, endast löpan-
de numrering. Även mineralerna har numrering, men ingen bokstavsbeteckning.

Av totalt cirka 48 000 växtark som hör till de naturvetenskapliga samlingarna har 46 928 st. (12/2016) ka-
talogiserats i den nationella växtdatabasen Kastikka. De katalogiserade växtarken finns även som Word-
fil. Insekterna har tidigare katalogiserats i en Word-fil i slutet av 1980-talet, men arbetet har inte slutförts. 
Insekterna katalogiseras i den riksomfattande Kotka-databasen. Av cirka 35 000 insekter har 5 264 st. katalo-
giserats i databasen (12/2016). Det finns förteckningar över fåglarna och däggdjuren som hör till samlingarna 
på dator och som utskrift. Fåglarna och däggdjuren har inte katalogiserats i Kotka-databasen. Uppgifter om 
fåglarna som hör till donationen från föreningen Ostrobothnia Australis finns även i boken Aves och uppgifter 
om däggdjuren i boken Mammalia. Fåglarna och däggdjuren har nummer och artnamn på finska, svenska och 
latin.

Algerna, svamparna, mossorna och lavarna som hör till samlingarna har inte katalogiserats i databasen, och inga 
papperslistor har gjorts över dessa. Det finns papperslistor över fågeläggen och -bona, liksom över de tropiska 
djuren och växterna.

Vaasan lyseos mineralsamling har gåtts igenom och katalogiserats. Katalogen är en digital fil. Uppgifter om 
mineralerna från Paavo Alkio-samlingen och Outokumpu Oy:s samling finns på skilda lappar, som fogats till mi-
neralerna. Det finns ingen katalog över Paavo Alkio-samlingens uppgifter. Över Outokumpu Oy:s samling finns 
en papperslista. 

I fråga om de naturvetenskapliga samlingarna har inga inventeringar som har bokförts gjorts. Förvaringsplatsen 
för de naturvetenskapliga samlingarna har ändrats flera gånger och i samband med flyttarna har samlingarna 
inventerats både genom katalogisering och med granskningar av samlingarnas kondition. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man katalogiserar resterande växtark i Kastikka-databasen. Katalogiseringen av insekter i Kotka-databasen fortsätter. Vid 

digitaliseringen prioriterar man fågel- och däggdjurssamlingar. Man fotograferar och dokumenterar Boden-Stenbäcks samling i 

samband med digitaliseringen. 

 ▶ Man går igenom algerna, svamparna, lavarna och mossorna och dokumenterar dem i Kastikka-databasen.
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ARKIVSAMLINGARNA

För en del av arkivmaterialet har kartotekskort gjorts, och på dessa har man med rubriken Arkivalia katalogi-
serat kartor, trycksaker och böcker (tidningar, läroböcker o.d.), undervisningstavlor för skolor, teaterprogram 
samt inramade fotografier som fått en föremålsnummer. Uppgifter om fotografierna har bokförts i häften. 
Österbottens museum började använda KuvaMusketti år 2011, men exempelvis kartor och sjökort har inte di-
gitaliserats och finns således endast på kartotekskort. Fotografier som tas med i museets samlingar läggs in 
i en huvudbok och ges ett huvudnummer, som även skrivs på fotografiet. En del av Österbottens museums fo-
tografier har katalogiserats i KuvaMusketti, där de har fått bokstavsbeteckningen Ka och efter beteckningen 
en förkortning, som utgörs av namnet på samlingen som katalogiseras. Den nuvarande numreringslogiken för 
bilder togs i bruk år 2011. 

Strävan är att bilddonationer som kommer till museet hålls som en enhetlig helhet. Donationer från privat-
personer har ordnats i mappar enligt namnet på donatorn. Bilddonationerna bokförs och renskrivna uppgif-
ter skrivs ut och läggs i en arkiveringsmapp. En del av fotografierna har ordnats enligt ämnesområde utifrån 
Museiverkets anvisningar för klassificering av kulturmaterial. Negativen finns i egna mappar och har numrerats. 
Fotografihelheterna får löpande numrering.

För arkivmaterial används inget eget databassystem, som materialet skulle kunna katalogiseras i. Det finns 
innehållsförteckningar över materialet i Word- och Excel-filformat. Av dem framgår information om donatorn 
och om vad som ingår i donationen. I förteckningen har man för vissa helheters del katalogiserat allt det som 
donationen inbegriper. Förteckningen ovan skrivs ut och läggs in i mappen för att berätta om dess innehåll. Ett 
annat sätt är att lägga materialet mellan ett hopvikt papper i A3-format och skriva innehållet på pappret. Ingen 
förteckning har dock inte gjorts över allt material.

Fotografier har digitaliserats till viss del. Allt digitaliserat material finns dock inte i databasen. Dagerrotyperna 
har digitaliserats och även en del av glasnegativen. Färgbilderna och -negativen löper störst risk att förstöras 
och en digitalisering av dessa är därför under planering.

Fotografiarkivet har inte inventerats systematiskt, men materialet har gåtts igenom bl.a. i samband med ut-
ställnings- och publiceringsprojekt.

Bilder på Tikanojas konsthems samlingsverk och Eemu Mynttis fotografiarkiv, som har katalogiserats i Word-
filformat, finns på stadens nätverksenheter för personalens bruk. Bilderna på verken har namngivits med ver-
kets inventeringsnummer och konstnärens efternamn.

ANTIKBIBLIOTEKET OCH HANDBIBLIOTEKET

Tidigare har böckerna i Österbottens museums antikbibliotek getts en egen löpande anskaffningsnummer 
(PMA), med vilken de har avskilts från det övriga biblioteket (PM eller PMK). Numera används bara en numrering 
(PM) för alla böcker, och bokens placering berättar om det är fråga om en bok ur handbiblioteket, en antikbok 
eller övrigt material. Vid katalogiseringen har svenska använts för böcker på svenska och andra språk och finska 
för böcker på finska. För biblar och psalmböcker har enhetliga beteckningar använts. 

Av Österbottens museums samling med antikböcker har cirka 35 % katalogiserats i museets biblioteksdatabas 
PrettyLib, främst boksamlingens äldsta del och böcker som har en intressant proveniens. I samlingen finns det 
flera exemplar av många böcker, varvid i allmänhet bara ett har katalogiserats. Alla böcker i antikbiblioteket 
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har gåtts igenom och ordnats i alfabetisk ordning i ämnesvisa klasser och enligt huvudord. Klassificeringen föl-
jer klassifikationssystemet för allmänna bibliotek (KAB). En del av de böcker som har katalogiserats tidigare 
(1990–2008) är försvunna och har i databasen angivits som saknade böcker. 

Ostrobothnia Australis rf:s bibliotek nämns inte skilt i donationsbrev. Handbiblioteket finns i Österbottens mu-
seums lokaler och dess ägande är oklart. 

Över Tikanojas konsthems böcker har man tidigare gjort kartotekskort. En del av den äldsta litteraturen i 
Tikanojas bibliotek har katalogiserats i PrettyLib åren 2014–2015, främst biblar och andaktsböcker. Böckerna 
har katalogiserats på samma sätt som Österbottens museums böcker. Tikanojas konsthem har angetts som 
placeringsplats. Tikanojas konsthems böcker har fått samma löpande anskaffningsnummer som övriga böcker, 
men de har dessutom fått konsthemmets egna inventarienummer, bokstavsbeteckning och löpande numrering 
(TT-K-001), som även har antecknats på boken. Tikanojas konsthems handbibliotek har utökats via museernas 
publikationsbytesring.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ I Tikanojas konsthems bibliotek finns ny utökning. Man återställer Ft. Tikanojas bibliotek till sin ursprungliga form. Över de gamla 

böckerna finns kartotekskort som gjort på 1950-talet, men man bör utreda om de innehåller det ursprungliga biblioteket i sin 

helhet eller även endast en del av utökningen.

 ▶ Man går igenom, ordnar och katalogiserar Ft. Tikanojas arkiv samt övriga arkiv i konsthemmet (arkiven har namngetts enligt 

arkivbildaren ”Ft. Tikanojas papper”, ”A. Mäenpääs arkiv”, ”Eemu Mynttis arkiv”) 

 ▶ Man digitaliserar Ft. Tikanojas samlings viktigaste dokument. 

 ▶ Man går igenom och katalogiserar bruksbilderna.

Bilderna på konstverk i Kuntsis museum för modern konst sparas på stadens nätverksenhet. Bilderna på verken 
har namngetts med verkets inventeringsnummer och konstnärens efternamn. En del av verken i Kuntsis sam-
lingar (cirka 350 st.) har beskrivits tidigare år 1985.

Kuntsis museum för modern konsts bibliotek innehåller konstböcker som Simo Kuntsi har förvärvat. Museet har 
utökat biblioteket bl.a. via publikationsbytesringen med ett insamlat handbibliotek. Man har listat böckerna i 
tre olika Word-filer i början av 2000-talet. Listorna finns på nätverksenheten. Handbiblioteket och fotografi- 
och arkivmaterialsmaterialet nämns inte skilt i donationsbrev, så dess ägande är oklart. 

Vasa stads museers handbibliotek uppfattas inte som en samling.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man främjar digitaliseringen av arkivmaterial via delhelheter, varvid materialhelheter väljs för digitalisering. På prioriteringen 

inverkar behov i fråga om samlingen och den övriga verksamheten samt materialets kondition. Digitaliseringen får en tidtabell 

och prioriteras. 

 ▶ Man kartlägger och katalogiserar fotografier från alla samlingar som delhelheter och enligt prioriteringsbehov i Kuva-Musketti. 

 ▶ Man förhandlar med donatorsparterna om Kuntsis och Ostrobothnia Australis rf:s bibliotek och arkivmaterial för att utreda 

ägarförhållandet. 

 ▶ Man fattar beslut om en övergång till MuseumPlusRIA och ibruktagande av Finna.
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3.3.2 FORSKNING

Med forskning avses material eller text, som har publicerats i tryckt eller elektronisk form. En forskning ska ha 
hänvisningar och källförteckning. Kompettering av katalogiseringsuppgifter ses inte som forskning, men det hör 
till en del av forskningsprocessen, då den möjliggör forskning. 

Vasa stads museers forskningsverksamhet inriktas i första hand på den egna samlingen, förutom på verk- och fö-
remålsgrupper även på utredning av faktorer som ligger bakom uppkomsten av samlingarna. Samlingsföremålens 
ägarhistorik utgör ett viktigt forskningsobjekt. Det går även att forska i museets övriga verksamhet, såsom ut-
ställningar och projekt. Forskningsobjekten fastställs enligt verksamhetens behov: forskning bedrivs för behov 
inom samlingshanteringen, inför kommande utställningar och vid förberedelser inför olika evenemang, såsom 
jubileumsår. 

Museet genomför samarbetsprojekt, inventeringar och utredningar tillsammans med offentliga aktörer inom 
landskapsmuseets och regionkonstmuseets område. Samarbetsprojekten genomförs i enlighet med museets 
verksamhetsplaner och mål samt regionkonstmuseets och landskapsmuseets fyraårsplaner. Om inledande av 
projekten fattat de beslut som behövs. 

Forskare kan använda Vasa stads museers arkivsamlingar enligt tidsbokningsprincipen. Material ur fotografi- 
och dokumentarkivet tillställs forskarna, som kan bekanta sig med det i museets utrymmen. Arkivmaterial lånas 
inte ut. För forskare vid andra professionellt skötta museer, akademiska forskare och dem som avlägger lär-
domsprov ges sakkunnigservice kring samlingarna. Omfattande service, som förutsätter informationssökning, 
är avgiftsbelagd. Forskare kan även använda museets handbibliotek.

Museet bedriver forskningsarbete på beställning av en enskild part (privatperson, företag eller sammanslut-
ning/offentlig part) endast om det är möjligt att utföra arbetet inom ramarna för tidtabeller och arbetsresurser. 
Forskningsarbete som genomförs som sakkunnigservice är alltid avgiftsbelagt för privatpersoner.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man gör upp ett forskningsprogram, där forskningsobjekt och prioritering av dessa fastställs. Programmet innehåller en 

kartläggning av museets tidigare forskning. Man sammanställer en förteckning över eventuella lärdomsprovsämnen och 

eventuella egna forskningar och projekt. 

 ▶ Museerna gör upp en publiceringsplan. 
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3.3.3 KONSERVERING

Vasa stads museer utför både förebyggande och egentlig konservering. Med förebyggande konservering strä-
var man efter att trygga objektens hållbarhet samt förhindra påverkan av skadliga faktorer med hjälp av miljö-
kontroll av förvaringsutrymmena. Till förebyggande konservering hör även användnings- och utställningspolicy, 
säkerhetspolicy samt minimering av risker. Konservatorer svarar för den förebyggande konserveringen av en 
samling genom att ge anvisningar, övervaka utställnings- och lagerlokalernas förvaringsförhållanden samt ge-
nom att skydda samlingsobjekten. Inom ramen för landskapsmuseiarbetet ges även regionens museer och övri-
ga aktörer (offentliga aktörer) anvisningar. Den egentliga konserveringen görs i Vasa stads museer i första hand 
i anslutning till samlingsutställnings-, placerings- och utlåningsverksamhet. Konserveringen främjas även med 
projekt, både med samlingsspecifika konditionsutredningar och med projekt som rör egentlig konservering.

I Vasa stads museer är det möjligt att utföra konst-, möbel- och textilkonservering i fråga om den egna sam-
lingen. Vasa stads museers samlingar konserveras även genom köpservice. Museet verkar i samarbete med 
yrkeshögskolan Metropolias utbildningsprogram för konservering, varvid museets objekt konserveras som ele-
varbete. Museerna har stora föremålsgrupper, för vilka det inte finns någon konservator i museerna. Till dessa 
hör pappersbaserad konst, arkivmaterial, fotografier, metall, keramik, glas och arkeologiska fynd. Det finns 
inte heller någon konservator för de naturvetenskapliga samlingarna. Delar av dessa samlingar strävar man vid 
behov efter att konservera som köpservice, i första hand med extern finansiering. Alla konserveringsåtgärder 
dokumenteras noggrant. Museerna producerar inte försäljningsservice i fråga om konservering. Ingen konser-
vering görs i fråga om objekt som ägs av andra parter, med undantag av granskningar som utställningslån förut-
sätter och småskaliga rengöringsarbeten. 

Museerna använder Musketti-databasens konserveringsverktyg, och därtill sätts information om konserve-
ringar även in i samlingsdatabasen i objektens konditionshistorik. Skriftliga konserveringsrapporter finns ar-
kiverade i konservatorernas arbetsrum. Konserveringsberättelser arkiveras i första hand i elektronisk form.  

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man fattar beslut om arkivering av konserveringsrapporter. 

 ▶ För de föremålsgrupper som saknar egen konservator på museerna utför man konditionsgranskningarna som projekt. 

 ▶ Man fortsätter gå igenom samlingslokalerna och avlägsnar sådant material, som kan medföra fara för de egentliga samlingarna, 

samt material som inte hör till samlingarna. 

 ▶ Man uppgör en prioriteringsplan för konserveringen.
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3.3.4 FÖRVARING OCH SÄKERHET

För arbetsutrymmen för samlingsarbete samt för förvaringsutrymmen och utställningsutrymmen för samlingar 
har vissa kriterier fastställts bl.a. i Museiverkets anvisningar. Museernas förvaringsutrymmen är väldigt oen-
hetliga. De indelas enligt material samt samlingsvis och föremålsgruppvis. Strävan är att hålla samlingarnas 
förvaringsutrymmen snygga samt lämpliga för de material som ska förvaras, trots att de från första början inte 
byggdes som förvaringsutrymmen för samlingar, varvid upprätthållandet av optimala förhållanden medför utma-
ningar. 

I regel har personer utanför organisationen inte tillträde till museernas förvaringsutrymmen för samlingar. 
Personer som bekantar sig med samlingsutrymmen ska vara aktörer eller forskare inom museibranschen. Ett 
skriftligt sekretessavtal förutsätts av andra personer än de som hör till museernas personal i samband med be-
sök i samlingarnas förvaringsutrymmen, och avtalen arkiveras årligen.  Det är museidirektören, samlingschefen 
eller produktionschefen som beviljar personal utanför museet tillträde till samlingarnas förvaringsutrymmen. 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Man främjar aktivt projektet gällande samlingarnas förvaringsutrymme.

 ▶ Man förbättrar nuvarande förvaringsutrymmen och -möbler, upprätthåller renlighet och ordning i utrymmena. Dessutom görs 

föremålsspecifika skydd. 

 ▶ Man uppgör ett enhetligt system för utmärkning av samlingarnas förvaringsutrymmen samt anvisningar för användning. 

 ▶ Man märker ut museiobjektens placeringsplatser i samlingsdatabaserna. 
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4. ANVÄNDNING AV SAMLINGARNA

4.1 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

Vasa stads museers basutställningar finns på Österbottens museum. Utställningen Vasa 400 berättar om sta-
dens historia via föremål i den kulturhistoriska samlingen. Utställningen visas i museets första våning. Föremål 
och konstverk ur Karl Hedmans samling visas i museets andra våning i enlighet med Hedmans testamente. För 
förevisning av silverföremål, porslin och keramik samt mynt har egna utställningssalar reserverats. I museets 
bottenvåning finns utställningen Terranova, som presenterar Kvarkens natur. Utställningen baserar sig på mu-
seets naturvetenskapliga samlingar. I museets kafé ordnas dessutom 6-8 Glimtar ur samlingarna-miniatyrut-
ställningar varje år. 

Föremål ur Österbottens museums samlingar visas även på Gamla Vasa museum. Gamla Vasa museum verkar 
i Wasastjernahuset, som byggdes åren 1780–1781. På museet finns interiörer som har sammanställts enligt 
stilhistorieprincipen och som representerar 1700- och 1800-talens borgerliga hem. Framme finns möbler och 
interiörer i empire- och biedermeierstil och en skeppsredares kontor på 1800-talet, som beskriver kommersrå-
det, skeppsredaren Carl Gustaf Wolffs verksamhet i staden. 

Österbottens museums basutställningar har visats under en lång tid. Utställningen Vasa 400 öppnades år 2006, 
men basutställningen på Hedmans våning har i huvuddrag sett ut på samma sätt sedan 1940-talet. Förnyandet 
av basutställningarna är ett omfattande arbete, och syftet är att genomföra arbetet stegvis. Inledningsvis ut-
ökas basutställningarnas tillgänglighet med hjälp av guidningstexter.  En helhetsplan över basutställningarnas 
teman blir färdig under år 2017. Därefter uppgörs en tidtabell för genomförandet, och arbetsinsatsen och den 
ekonomiska resursen som förnyandet av utställningarna förutsätter tilldelas resurser. 

Strävan är att i Vasa stads samtliga museer ordna åtminstone en tillfällig utställning, som baserar sig på sam-
lingarna varje år. Österbottens museum, Tikanojas konsthem och Kuntsis museum för modern konst samarbetar 
i fråga om förevisning av samlingarna, så att den utställningslokal som lämpar sig bäst för samlingsutställningar 
väljs. Således kan en utställning som baserar sig på Österbottens museums samlingar visas i Tikanojas konst-
hem, och verk som hör till Tikanojas samling kan jämställas med Österbottens museums föremål. På så sätt fås 
samlingsresursen i aktivt bruk och tillgänglig för allmänheten. Föremål ur en kulturhistorisk samling, en natur-
vetenskaplig samling och en konstsamling kan mötas i samma utställning inom ramen för ett tema. 

Vasa stads museer bedriver pedagogisk verksamhet, som främjar museernas tillgänglighet och som är riktad till 

den publik, som inte har möjlighet att ta utställningsservicen i bruk i museifastigheterna. 
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4.2 UTLÅNING OCH PLACERING AV OBJEKT

UTLÅNING AV OBJEKT

Vasa stads museer lånar ut objekt som hör till sina samlingar enligt riktlinjerna i samlingsprogrammet. Om prin-
ciperna för utlåning av verk som hör till Kuntsis samling överenskoms mellan Kuntsis stiftelse och Kuntsis muse-
um för modern konst. Museerna lånar ut objekt som hör till sina samlingar till utställningar och forskning enligt 
eget övervägande till sådana finländska och utländska museer, utställningsanordnare och forskningsinstitut, 
som har museifacklig personal eller motsvarande sakkunnighet samt ändamålsenligt övervakade och kontrol-
lerade lokaler i fråga om förhållanden. Varje lånebegäran övervägs skilt för sig. I regel utlånas inte ursprungligt 
material ur fotografiarkivet. Utöver för fotografierna finns det även begränsningar för utlåning av andra objekt 
som är känsliga i fråga om sin teknik. Böcker som hör till handbiblioteket lånas inte heller ut.

När beslut om utlåning fattas beaktas följande aspekter: 

• konditionen på det objekt som önskas lånas

• objektets ställning i samlingarna 

• museernas egen utställningsanvändning och annan användning 

• planerad utställningscirkulation, längden på utställningen  

• utställningens betydelse

• utställningsförhållanden (i synnerhet för objekt som är känsliga i fråga om sin teknik), transportförhållanden

• personalens arbetssituation 

• övriga eventuella faktorer som inverkar på utlåningen 

Beslut om beviljande av eller avslag på ett lån fattas alltid utifrån ett helhetsövervägande och skriftligen. 
Samlingschefen och museidirektören beslutar om utlåningar på förslag av samlingsamanuensen och konserva-
torn. Lånebegäran ska i stora utställningsprojekt anvisas skriftligen senast sex månader innan lånetiden börjar, 
i övrigt tre månader innan. Om principer, villkor och praxis för utlåning informeras i museifältet på museernas 
webbplats samt vid behov via andra kanaler. Varje lånebegäran och lånebeslut bokförs. 

Ett skriftligt utlåningsavtal inklusive lånevillkor (Bilagor) samt ett tjänstemannabeslut görs alltid vid utlåning 
av objekt.  För lånen uppgörs dessutom ett överlåtelse-/ mottagningsbevis för transporten (Bilagor). Museet 
uppbär en utlåningsavgift för lånen i enlighet med en prislista som årligen fastställs av nämnden. I utlåningsav-
talet överenskoms om utlåningsavgiften. Dessutom uppbär museet i samband med utlåningen en ersättning för 
eventuell användning av bilder i enlighet med en prislista som årligen fastställs av nämnden.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ Museerna gör upp en kommunikationsplan över principerna för utlåning till inhemska museer. 
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PLACERING AV OBJEKT

Av Vasa stads museer placerar Österbottens museum ut objekt som hör till sina samlingar i lokaler som förval-
tas av staden. Objekt ur Tikanojas konsthems och Kuntsis museum för modern konsts samlingar placeras inte ut.

Ett skriftligt avtal uppgörs alltid om placering av objekt. (Bilaga). Placeringen gäller tills vidare och begränsar 
inte museets möjligheter att använda verken i sin egen verksamhet. Vid placeringsverksamhet följer man i syn-
nerhet upp lokalernas förhållanden samt samlingsobjektens säkerhet och hantering. Riktlinjerna för placerings-
verksamheten fastställs årligen i samband med verksamhetsplanen. 

Föremål ur den kulturhistoriska samlingen har deponerats i enskilda museer, bl.a. i Sydösterbottnens land-
skapsmuseum, K.H. Renlunds museum och Storkyro hembygdsmuseum.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG:

 ▶ För placeringsverksamheten uppgör man en årlig plan över centrala lokaler. 

 ▶  Man fastställer principerna och prioriteringen i fråga om placeringsverksamheten skriftligen. 
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4.3 UTLÅNING AV BILDER

Vasa stads museers bilder får användas av andra museer och arkiv, forskare, studerande samt av privatpersoner, 
företag och organisationer. I fråga om användningen av bilder finns inga begränsningar, även om användningsän-
damålet, dvs. sammanhanget där bilden används ibland kan ställa begränsningar för överlåtelse av materialet. 
För användningen av bilder görs ett fotoanvändningsavtal upp (Bilaga), och för detta uppbärs en avgift som 
årligen fastställs av nämnden. Bilderna skickas digitalt med engångsrättighet, och ska förstöras efter använd-
ningen. Ursprungligt material lånas i princip inte ut.
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4.4 PUBLICERINGSVERKSAMHET

Museet bedriver publiceringsverksamhet i anslutning till sina samlingar, utställningar och övrig verksamhet. I en 
separat publiceringsplan tar man ställning till samlingspublikationer.
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5. BILAGOR
Bilaga 1. Vasa stads museers samlingar

Bilaga 2. Vasa stads museers bildsamlingar 

Bilaga 3. Bedömningskriterier

Bilaga 4. Landskapsmuseets och regionkonstmuseets verksamhetsområde
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BILAGA 1

VASA STADS MUSEERS SAMLINGAR

KONSTSAMLINGAR

Pohjanmaan museon kokoelmat | Österbottens museums samlingar (PM, huvudsamling, utökas)
• Pohjanmaan museon kokoelmat / Karl Hedmanin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Karl 

Hedmans samling (KH, undersamling, utökas i enlighet med testamente med medel ur  Hedmanska Stiftelsen)

• Pohjanmaan museon kokoelmat / Stenmanin pantti | Österbottens museums samlingar / Stenmans pant 
(undersamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon kokoelmat / Anne-Marie Cronströmin muisto | Österbottens museums samlingar / 
Anne-Marie Cronströms minne (undersamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon kokoelmat / Suomen Säästöpankki | Österbottens museums samlingar / Finlands 
Sparbank (undersamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon kokoelmat / Vaasan taideyhdistyksen kokoelma | Österbottens museums samlingar / 
Vasa konstförenings samling (VTY, undersamling, utökas med donationer)

Vaasan kaupungin taidekokoelma | Vasa stads konstsamling (VSA, huvudsamling, utökas)

Tikanojan taidekodin kokoelma | Tikanojas konsthems samling (TT, huvudsamling, utökas inte)

Kuntsin modernin taiteen museo / Kuntsin kokoelma | Kuntsi museum för modern konst / Kuntsis 
samling (K, huvudsamling,deponerad, utökas med stiftelsens donationer)
• Kuntsin modernin taiteen museo/ Carl Warghin kokoelma | Kuntsi museum för modern konst/ Carl Warghs 

samling (CW, undersamling, deponerad, utökas inte)

Kuntsin modernin taiteen museo / kokoelma Swanljung | Kuntsi museum för modern konst / samling 
Swanljung (S, huvudsamling, donerad till Kuntsis stiftelse, utökas med Swanljungs förvärv)
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KULTURHISTORISKA SAMLINGAR

Pohjanmaan museon kokoelmat | Österbottens museums samlingar (PM, huvudsamling, utökas)
• Pohjanmaan museon kokoelmat / Karl Hedmanin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Karl 

Hedmans samling (KH, undersamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon kokoelmat / Nelin-Cronströmin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Nelin-
Cronströms samling (NC, undersamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon kokoelmat / Mauritz Hallbergin kokoelma | Österbottens museums samlingar / Mauritz 
Hallbergs samling (specialsamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon kokoelmat / Ingwald Souranderin kokoelma | Österbotten museums samlingar / 
Ingwald Souranders samling (specialsamling, utökas inte)

NATURVETENSKAPLIGA SAMLINGAR

Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma | Österbottens museums naturvetenskapliga 
samling (huvudsamling, utökas i regel inte)
• Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma / kokoelma Boden-Stenbäck | Österbottens museums 

naturvetenskapliga samling /samling Boden-Stenbäck (undersamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma / kokoelma Ostrobothnia Australis | Österbottens 
museums naturvetenskapliga samling / samling Ostrobothnia Australis (undersamling, utökas inte)

• Pohjanmaan museon luonnontieteellinen kokoelma / Vaasan lyseon kokoelma | Österbottens museums 
naturvetenskapliga samling / Vaasan lyseos samling (undersamling, utökas inte)

Om katalogiseringen i de naturvetenskapliga samlingarna:
Växtark: VOA (Vasa Ostrobothnia Australis) + löpande nummer

Insekter: PM + löpande nummer (Endast numret som databasen ger används, ingen beteckning)

Fåglar: ingen bokstavsbeteckning, endast löpande numrering

Däggdjur: ingen bokstavsbeteckning, endast löpande numrering

Mineraler: ingen bokstavsbeteckning, endast numrering
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ARKIVMATERIAL

Pohjanmaan museon valokuva-arkisto | Österbottens museums fotoarkiv (innehåller flera 
undersamlingar, utökas)
Tikanojan taidekodin valokuva-arkisto | Tikanojas konsthems fotoarkiv (innehåller flera 
undersamlingar, utökas inte) 
Kuntsin modernin taiteen museon valokuva-arkisto | Kuntsis museum för modern konsts fotoarkiv  
(utökas med stiftelsens donationer)

Pohjanmaan museon asiakirja-arkisto | Österbottens museums dokumentarkiv (utökas)
Tikanojan taidekodin asiakirja-arkisto | Tikanojas konsthems dokumentarkiv (har inte arkiverats / 
katalogiserats, utökas i regel inte)
Kuntsin modernin museon asiakirja-arkisto | Kuntsis museum för modern konsts dokumentarkiv

 Pohjanmaan museon antiikkikirjakokoelma | Österbottens museums antikboksamling (utökas inte)
Tikanojan taidekodin antiikkikirjakokoelma | Tikanojas konsthems antikboksamling (utökas inte)
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BILAGA 2

VASA STADS MUSEER, FOTOGRAFISAMLINGAR

SAMLINGEN ANTAL

Nyblins glasnegativsamling 1897–1977 > 100.000

Karl Borlins glasnegativsamling, cirka 1903– ?

Ludvig Unggrens glasnegativsamling ?

Maria Castréns glasnegativsamling ?

Martin Malmbergs glasnegativ  200

Markku Avelas glasnegativ       400

Mannelins glasnegativsamling, 1900-talet  1.500

Sverre Bouchts glasnegativ- och diabildsamling   3.000

Teräs Oy, fotografi-, negativ- och diabildsamling   7.000

Kansan Ääni 8.000

Österbottens museums diabilder 7.000

Carl Estlanders glasnegativ

Eino Levóns glasnegativ
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BILAGA 3

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Arviointikriteerit (Västi & Sarantola-Weiss: Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt (2015), 21)
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BILAGA 4

VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR 
LANDSKAPSMUSEET OCH REGIONKONSTMUSEET

Det mörkgrå fältet visar landskapsmuseets verksamhetsområde. Till regionkonstmuseets verksamhetsområde 
hör förutom det mörkgrå fältet även det ljusgrå.
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