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FATABUREN - Nordiska museets och Skansens årsbok - är en skatt av 

kulturhistoriska artiklar som har publicerats under mer än ett sekel. 

Årsboken började som ett häfte med rubriken »Meddelanden», redigerat 

l88l av museets grundare Artur Hazelius för den stödjande krets som kalla

des Samfundet för Nordiska museets främjande. 1884 publicerades den 

första kulturhistoriska artikeln och när publikationen 190Ö bytte namn till 

»Fataburen. Kulturhistorisk tidskrift» kom de vetenskapliga uppsatserna att 

dominera innehållet. Från och med 1931 fick årsboken en mer populär in

riktning och i stora drag den form som den har i dag. Fataburen har sedan 

dess förenat lärdom och sakkunskap med syftet att nå en stor publik.

Fataburen är också en viktig länk mellan Nordiska museet och Skansen, två 

museer med en gemensam historia och en gemensam vänförening. Varje 

årsbok har ett tematiskt innehåll som speglar insatser och engagemang i de 

båda museerna, men verksamhetsberättelserna trycks numera separat och 

kan rekvireras från respektive museum.

Ekonomiskt stöd från Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner 

gör utgivningen av Fataburen möjlig.
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B
åde Skansen och Nordiska museet 
använder databasen Primus för att 

hålla ordning på sina samlingar. Det är 
ett enhetligt datasystem som kan hantera all 

information och alla aktuella rutiner och pro

cesser. Eller om man så vill: alltifrån knappar 

till hela byggnader.
Verktygen var helt andra förr. Huvudliggar- 

en var primärkällan som beskrev föremålen 
vid båda museerna (som var ett och samma 

fram till 1963). Registerkort i olika kartotek 

var ingången för sökning på namn, ort och 

ämnesord. Svartvita fotografier av föremålen 

klistrades på katalogkort och negativen spa
rades i arkivet. I magasinen kunde det finnas 

maskinskrivna listor på vilka föremål som 

borde finnas i en specifik sektion. Med andra 

ord fanns det en stor mängd analoga meta
data i olika system som inte kommunicerade 

med varandra.
I dag finns det mesta av detta och mycket 

mer samlat i en och samma databas, Primus, 
som tillgängliggörs publikt på webbplatsen 

Digitalt museum. Här kan vi sammanföra all 

information om alla objekt - föremål, textilier, 

byggnader, foton, film- och ljudfiler - och 
upprätta relationer mellan dem. Vi har därtill 

möjligheten att koppla så kallad auktoritets- 
data till objekten och säkra uppgifterna om 

till exempel platser och personer.
Vad innebär allt detta i praktiken? Till att 

börja med att båda organisationerna kan

arbeta effektivt med att digitalisera sina sam

lingar i enlighet med det regeringsuppdrag 

som vi har. På Nordiska museet påbörjades 
digitaliseringen redan under tidigt 1980-tal 

och på Skansen i början av 2000-talet. Den 
tidens datasystem ligger i dag till grund för 

arbetet med Primus.
Mer i detalj kan vi arbeta effektivt med 

själva samlingshanteringen. Primus innehåller 

grunduppgifter av typen benämning, klassifi

cering och viss historik men också uppgifter 

om vad som händer med objekten. Bygg

nader renoveras, föremål konserveras och 

lånas ut, fotografier placeras i magasin eller 

publiceras, textilier används i utställningar 

och pedagogisk verksamhet. Sandra Abergs 

och Ulrika Hoffmans respektive bidrag i den

na bok ger fördjupade insikter om vad en 

samlad informationshantering kan innebära 

men användningen stannar inte där. Vill vi 

filma hur en konservator franskpolerar ett 

mahognybord kan vi spara filmen i anslutning 

till annan information om bordet i Primus och 

också visa aktiviteten på webben. Centralt i 

digitaliseringen är att tillgängliggöra.

Slutmålet är utopiskt - en fullkomlig data
bas. Men så är det också en vacker tanke att 

museernas samlingar blir beskrivna, avbilda

de och åtkomliga för alla.

ULRIKA SUNDBERG är samlingskoordinator på 
Skansen och var tidigare verksam vid Nordiska 
museet i samma funktion.

Foto: Peter Segemark, © Nordiska museet. 139
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