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Att skilja på sak och person.  
Eller inte 

– Ett forskarperspektiv på katalogisering av samlingar

Per Widén

Inom det som idag går under namnet ABM-området hanteras olika 
typer av material idealt sett av olika institutioner och på olika vis 
beroende på materialkategori. Dokument hanteras av arkiv, böcker 
av bibliotek och fysiska objekt som konstverk av museer. Det är för-
stås är bara delvis sant. Museer och arkiv har bibliotek, bibliotek och 
arkiv har konstsamlingar – inte minst i form av grafik – och museer 
och bibliotek har ofta samlingar av dokument. I min forskning har 
jag arbetat med olika typer av samlingar; konstsamlingar, brevsam-
lingar och samlingar av historiska föremål och dokument som alla 
har förvarats på olika typer av institutioner. För mig som forskare har 
alltid kontexten kring samlingen varit central; samlaren själv, andra 
liknande samlingar i samma tid, föremålens bakgrund och historia. 
För andra forskare och användare kan helt andra aspekter vara det 
intressanta. I den här texten ska jag utifrån ett historiskt exempel, 
och hur det har behandlats inom olika institutionstraditioner, disku-
tera hur den metadata som följer med olika objekt har traderats, och 
vad olika traditioner och kunskaps- och minnesteknologier får för 
konsekvenser för forskaren. 

Mitt fokus kommer att vara provenienser – ett föremåls ägar-
längd, eller biografi om man så vill – och mitt exempel är en konst-
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donation till Uppsala universitet och hur den och dess olika delar har 
behandlats sedan den lämnades över till akademin sommaren 1840.  
Proveniensforskning är sedan länge ett etablerat konstvetenskapligt 
forskningsfält, och det senaste decenniet har det också tillkommit 
ett objektsbiografiskt fält som intresserar sig inte bara för provenien-
sen i sig utan också för föremålens historia i de samlingar de ingått 
i.1 Konstsamlingen som donerades tillhörde Carl Hård af Segerstad 
som 1834 upprättade sitt testamente och tillkännagav att han hade 
för avsikt att donera sin konstsamling till universitetet efter sin död. 
Hård var officer och uppsalabo, chef för Upplands regemente och 
slutligen generalmajor och chef för 9:e armefördelningen. I Uppsala 
var han en känd profil som bodde i en våning i det hus där Ofvan-
dals konditori ligger nu, och där förvarades också stora delar av hans 
konstsamling. Förutom som officer och konstälskare var han känd 
för sitt stora musikintresse, och i memoarlitteraturen skymtar han 
ofta fram som ”den gråtande generalen” på grund av hans lättrörd-
het.2 

Hårds konstsamling hade byggts upp under flera decennier och 
bestod av målningar, tryck och teckningar, samt vad vi idag skulle 
beteckna som konsthantverk och kuriosa. I donationsbrevet klargör 
han att han vill att samlingen ska användas i den ”vetenskapliga un-
dervisningen”, så att studenterna ska kunna få tillfälle till ett ”på 
egen åskådning grundadt studium af de bildande konsterna”. Ytterli-
gare en anledning var att samlingen inte skulle skingras, utan kunna 
utgöra ett minnesmärke över Hård själv, något han själv kommente-
rar i donationsbrevet.3

Samlingen bestod alltså av olika typer av föremål. Av historiska 
orsaker har de olika delarna kommit att bli del av olika institutioner 
inom universitetet, och därför kommit att behandlas ganska olika. 
Konsthantverks- och kuriosadelen kom för det första inte att inklu-
deras alls i donationen. Den såldes istället på auktion hösten 1840, 
men finns upptecknad i två kataloger. Samlingen bestod av 297 pos-
ter, allt från bordsur, pokaler, kaméer och småskulpturer till porslin 
och fornegyptiska ushabti-figurer. Det finns alltså ett visst drag av 
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kuriosakabinett över denna del av samlingen, något som understryks 
av en grupp föremål med kunglig anknytning som till exempel Ebba 
Brahes mössa, en klocka och ett ebenholtsskrin som tillhört drott-
ning Kristina och ett betsel som tillhört Karl XII.4 Den återstående, 
och här intressanta, delen av samlingen är i donationsbrevet upp-
delad i fyra punkter, där samlingens återstående delar specificeras 
utifrån material, medium och kontext. Den uppdelning som görs 
i donationsbrevet har fått konsekvenser för hur och var samlingens 
olika delar förvarats, visats och katalogiserats, och för vilka institu-
tioner inom universitetet som sett sig som ägare till föremålen. 

Den första punkten omfattar: ”1o) Hela min samling af oljefärgs- 
taflor, såsom de vid mitt frånfälle befinnas”.5 Den delen av sam-
lingen innehöll 124 målningar i olika storlekar, från monumentala 

Carl Hård af Segerstad 
med donationsbrevet i 
handen. Porträtt av Johan 
Gustaf Sandberg 1838. 
Uppsala universitets 
konstsamlingar, UU 295.
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målningar i format över 2x3 meter till små oljeskisser på papp. Må-
lerisamlingen har sedan den kom till universitetet betraktats som en 
del av det universitetets konstmuseum som skapades i anslutning till 
donationen, och som idag är Uppsala universitets konstsamling och 
en del av Museum Gustavianum. Detta verkar också ha varit planen 
från början, såsom den framträder i Hårds donationsbrev och i vad 
de ansvariga för det nya museet, överbibliotekarien Johan Henrik 
Schröder och ritmästaren Johan Way, tänkte sig.6

När målerisamlingen behandlats i kataloger och forskning har 
samlingens proveniens alltid funnits med. I den första katalogen över 
universitetets konstsamling är proveniensen den övergripande struk-
turen för hur samlingen beskrivs, och i den första museiutställningen 
verkar proveniensen också ha varit det som strukturerat hängning-
en. I en guidebok över Uppsala från 1842 beskriver författaren Carl 
Johan Bergman den provisoriska uppställningen av universitetets 
konstmuseum i Gustavianums mellersta våning. Här anges noga vil-
ka donatorerna är, och de två största donationerna – förutom Hård 
också överkammarherren Adolf Ludvig Stjernelds donation av äldre 
svenska porträtt – presenterades i egna rum.7 Samlingarnas prove-
niens och egna integritet framhålls alltså, förmodligen av pietet gent-
emot donatorerna som också var personligt bekanta med de ansva-
riga för museet, och vars namn fortfarande kunde ses som en garant 
för samlingarnas kvalitet. 

Proveniensen har sedan länge varit viktig i konstsamlingar, och 
i museisamlingarna är proveniensen ofta angiven på skyltar och i 
kataloger, en praktik som sträcker sig tillbaka till åtminstone slutet 
av 1700-talet. Konsthistorikern Andrew McClellan berättar om hur 
man märkte upp verkens proveniens i det nyöppnade Louvren, och 
om hur svårt det var för de museiovana besökarna att förstå skillna-
den mellan proveniens, konstnär och avbildad, vilket ledde till att en 
antik byst av Alexander den Store kunde misstas för ett porträtt av 
dess senaste ägare prinsen av Condé.8 På Louvren var proveniensen 
viktig av politiska skäl. Den revolutionära museiledningen ville 
att det skulle framgå vad som var verkens bakgrund för att lyfta 
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samlingar till Uppsala universitet. Uppsala universitets arkiv, Lilla arkivet, C IV:13.
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fram att de ”befriats” från sina tidigare privata (eller kyrkliga) 
ägare, men företeelsen blev snart del av det normala arbetssättet. I 
Uppsala universitets konstsamling finns proveniensen idag i många 
fall angiven på små skyltar som sitter fastskruvade på verkets ram, 
en vanligt förekommande lösning och en som använts under en 
längre tid, då det finns flera generationer skyltar representerade i 
samlingen. Även i konstsamlingens kataloger har proveniensen alltid 
funnits med, i den senaste tryckta katalogen från 2001 redovisas den 
närmast efter katalognumret.9 Även i den senaste katalogversionen, 
databasen Alvin, finns proveniensen med, till och med som eget 
sökord.10 Konsekvensen av konsthistorikers intresse för provenienser 
blir att målningarna behandlas som objekt med sin egen historia, 
och donationens ursprungliga kontext går att återskapa med hjälp 
av proveniensangivelserna. I vissa fall går det även att helt eller delvis 
återskapa tidigare kontexter, i fallet med Aertsens Slaktarbod har den 
ingått i både drottning Kristinas och Kejsar Rudolf II:s respektive 
samlingar. Och innan den kom i Hårds, och därefter universitetets 
ägo, kom den från hovkapellmästaren, kompositören och Director 
Musices Johann Fredric Haeffners i övrigt nästan helt okända sam-
ling.11 

Till samlingen hörde inte bara de 124 målningarna, utan även 
omkring 10 000 verk på papper, runt 4500 teckningar och 6000 gra-
fiska blad; etsningar, gravyrer och litografier, vilket då var en helt ny 
teknik. Den mängden föremål skapar helt egna problem och kan 
kanske inte behandlas på samma sätt som måleriet. När det kommer 
till grafiken rör det sig om föremål som finns i flera exemplar, medan 
teckningar liksom måleriet oftast är unika objekt. De här delarna av 
samlingen har av oklara skäl kommit att hamna i universitetsbiblio-
tekets vård, i det som med tiden kom att bli kart- och bildavdelning-
en. De oklara förhållandena rörande uppdelningen av samlingens 
olika delar mellan olika enheter inom universitetet har möjligen sin 
förklaring i att mottagaren av donationen, överbibliotekarien Johan 
Henrik Schröder, var ansvarig inte bara för biblioteket utan även för 
konstmuseet och dessutom för myntkabinettet och en arkeologisk 
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samling. För Schröder var förmodligen inte gränserna mellan de oli-
ka institutionerna (i den mån det verkligen var distinkt olika institu-
tioner vid den här tiden) varken tydliga eller relevanta. Schröder var 
själv samlare, och eftersom han själv tänkt donera sin konstsamling 
till universitetet verkar han ha löst en del förvaringsproblem genom 
att helt enkelt förvara delar av Hårds konstsamling hemma hos sig, 
något som förenklades av att han tog över Hårds lägenhet efter att 
Hård avlidit.12 I slutändan skulle alla verken ändå till universitetet, 
verkar resonemanget gått. 

Papperskonstens del av samlingen tas upp i donationsbrevets tre 
återstående punkter. Den andra punkten rör: ”2o) min samling af 
handritningar utaf italienska, franska, flamandska, tyska och svenska 
mästare hvaribland särskildt nämnes ett betydligt antal af Hörberg 
m.fl.”13 Teckningarna ingår alltså i universitetsbibliotekets kart- och 
bildavdelning och finns katalogiserade i Åke Davidssons ”Katalog 
över svenska handteckningar i Uppsala universitetsbibliotek” från 
1958. Här är teckningarna sorterade på konstnär och med prove-
niensen angiven i de flesta fallen. Om vi tittar på den konstnär som 
omtalas i donationsbrevet, den svenske konstnären Pehr Hörberg, 
som det anges finnas ”ett betydligt antal” teckningar av, står det i 
ingressen till katalogposten ”Hörberg, Pehr” att ”– Där intet annat 
angives torde album och lösa teckningar ha kommit huvudsakli-
gen från Hårds samling”.14 I katalogen framgår de olika albumens 
proveniens (många av teckningarna är inbundna i samlingsband av 
donatorerna). Det första albumet, katalognummer 2924, anges vara 
en gåva från överintendenten Fredrik Samuel Silfverstolpe, medan 
det andra, nr 2925, verkar komma ur Hårds samling eftersom ingen 
annan proveniens anges. 

I databasen Alvin blir kopplingen bakåt otydligare; där saknas 
proveniensangivelser helt och bara konstnärsnamnet anges.15 I både 
Alvin och i Davidssons katalog saknas också den tidigare provenien-
sen, den person som Hård själv köpt Hörbergteckningarna av. I den 
av bibliotekarien Carl Johan Fant handskrivna katalog från mottag-
andet av samlingen 1840 framgår nämligen att de 2624 Hörberg-
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teckningarna i Hårds samling var köpta av fortifikationsofficeren Ja-
cob Magnus Nordencreutz, som förutom att vara uppsyningsman på 
Uppsala slott även var den ansvariga byggmästaren för Linneanum i 
Botaniska trädgården och för Carolina Rediviva, och att han i sin tur 
köpt dem direkt av Pehr Hörberg.16 

Donationsbrevets två sista punkter tar upp: ”3o) Alla Gravurer 
och stentryck så väl lösa, som uti flera porteuiller, hvaribland det stora 
Boisseréska verket utaf den gamla tyska Scholan.”, samt: ”4o) Diverse 
pragtverk, näml Henriaden, Resa i Schweitz, En Bibel tryckt i Am-
sterdam m.fl, samt flera tomer inbundna gravurer”.17 Här rör det sig 
om tryckta verk, lösa grafiska blad i mappar (eller löst liggande), eller 
bundet i band ordnade (eller oordnade) efter olika principer.  Det ex-
empel som uttryckligen nämns som ”det stora Boisseréska verket” är 
det på alla sätt stora litografiska praktverket Die Sammlung alt-, nie-
der- und oberdeutscher Gemälde der Brüder Boisserée und Bertram som 
trycktes mellan 1821 och 1834. Verket innehåller reproduktioner av 
den samling tysk medeltidskonst som ställts samman av Johann Ber-
tram och bröderna Sulpitz och Melchior Boisserée (numer i Altes 
Pinakothek i München). Verket består av litografiska reproduktioner 
av målningar ur samlingen, 119 planscher i stort format (omkring 
80 cm höga) utförda med oerhört hög upplösning och i flera fall i 
tvåfärg. Det rör sig om ett tekniskt avancerat praktverk som dess-
utom tillgängliggjorde en tidigare i det närmaste okänd bildvärld, 
även om den förstås har stora likheter med nederländsk och fransk 
konst från samma period. I övrigt bestod grafiksamlingen av en stor 
mängd 1700-talsgravyrer, en nästan fullständig upplaga av Albrecht 
Dürers Stora passionen, ett flertal Rembrandt-stick och en mängd 
bilder av Jacques Callot.18 De omtalade praktverken insorterades i 
bibliotekets ordinarie samling. Henriaden, ”La Henriade” av Voltai-
re, är förmodligen en upplaga från 1825 illustrerad med litografier 
av Horace Vernet, medan ”Resa i Schweiz” är lite mer oklart vad det 
rör sig om för verk. Möjligen är det Lettres sur la Suisse av Desiré Ra-
oul-Rochette, i en upplaga illustrerad med litografier av Villeneuve.19  

Hårds egen uppdelning av de delar av samlingen som är på pap-
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per, eller om det är bibliotekarien Schröders (som var djupt invol-
verad i donationen och förmodligen den som initierade den), är i 
obundet och bundet. Den uppdelningen går dock inte att följa läng-
re. Genom Fants kataloger från 1840-talet kan vi i de flesta fallen 
rekonstruera vilka gravyrer som funnits i de bundna volymerna, men 
i de fall det finns dubbletter vet vi inte vilka fysiska exemplar som 
varit Hårds. I vissa fall kan vi också veta hur de har köpts in, genom 
Malla Silfverstolpes memoarer vet vi att det var genom hennes tyska 
kontakter som det Boisseréeska verket köptes in.20 Av Fants katalog 
framgår också att fem bundna volymer med gravyrer köpts från den 
tidigare nämnde Nordencreutz, samma samlare som sålt Hörberg-
teckningarna till Hård. I volymerna ingick förutom ett flertal verk 
av svenska konstnärer som Elias Martin, Jean Eric Rehn (liksom ett 
flertal teckningar av samma konstnär) och Jacob Gillberg, verk av 
Jacques Callot, Rembrandt van Rijn, Joseph Vernet och Albrecht 
Dürer för att nämna några.21 När det gäller grafiken har bibliote-
ket inte förtecknat den ursprungliga kontexten och proveniensen. 
Någon gång, förmodligen kring 1900, har man också skurit upp 
banden och sorterat grafiken på konstnär och/eller motiv. Det här 
var ett vanligt sätt att hantera grafik och andra lösbladssamlingar 
i en tid då man försökte ”vetenskapligfiera” många samlingar. I ett 
försök att hantera exemplaren på ett mer enhetligt sätt, och åtgärda 
vad man menade var ett felaktigt och ovetenskapligt sätt att ordna 
samlingarna, bröts de bundna volymerna upp och bladen förvarades 
istället sorterade på motiv, konstnär eller liknande.22 Mycket kontext 
kring verken försvann i samband med det.  

Min poäng här är inte, som man möjligen skulle kunna tro, att 
museifolk gör det bättre. När det kommer till de värsta skräckex-
emplen på katalogisering av samlingar finns de påfallande ofta på 
museer. Snarare är det ett försök att urskilja olika traditioner och hur 
de har historiska bakgrunder. Men också att synliggöra vad det får 
för konsekvenser för forskare. Särskilt tror jag att det är viktigt att 
synliggöra att det ibland kan bli problem när professioner hanterat 
material av ett annat slag än de varit vana vid. När museitjänstemän 
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katalogiserat arkiv, eller bibliotekarier bilder. Här gäller det att vara 
ödmjuk och se och lära hur andra professioner har gjort, och vilka 
andra traditioner som finns. 

En annan intressant aspekt som kan bli synlig är vad tekniken 
gör. Olika katalogteknologier skapar olika möjligheter till eftersök, 
och olika möjligheter (och svårigheter) att få med objektens metada-
ta. I databasen, liksom i kortkatalogen, är det svårt att få med den 
övergripande metadata som kan läggas i introduktionen i en tryckt 
katalog. Istället måste all information med på respektive katalogkort, 
vilket betyder en mödosam kopiering av uppgifter, särskilt när anta-
let verk är stort. Davidssons tryckta katalog innehåller på det sättet 
mycket mer information än databasen Alvin, och synliggör objek-
tens historia på ett annat sätt. Om jag som forskare och användare 
av arkiv och bibliotek får önska något, skulle det vara att metadata 
om objekten, som till exempel proveniensuppgifter, ska få vara med 
i katalogarbetet, eller åtminstone beaktas och bevaras i något sam-
manhang. Som historiker har jag ibland varit intresserad av var en 
särskild bok har kommit ifrån, och när den köpts in eller donerats 
till biblioteket, men det är sällan sådana uppgifter finns tillgängliga, 
åtminstone inte någorlunda enkelt. Det kan i och för sig bero på ti-
digare generationers kollegers ointresse för den typen av frågor, men 
det förtydligar egentligen bara mitt ärende här. Eftersom vi inte vet 
vad kommande generationers forskare kommer att vilja veta bör vi 
skicka med så mycket metadata som möjligt till dem.  
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