
 
Institutionen för ABM,  
estetik och kulturstudier 
 
 
 
 
 
 

Övriga handlingar 
En uppsats angående Övrigt-serier och deras innehåll 

 
 
 
 

   Rikard Friberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidatuppsats, 10 poäng ht-03 
 
Handledare: Johanna Widenberg                             ISSN  1651-6087  
 
 
 
 
   

      
6 



 

 

Innehåll         S.

1. Inledning         1

1.2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter     2
1.3 Metodologiska utgångspunkter      4
1.4 Aktuell arkivvetenskap       5
1.5 Presentation av problem       7
1.6 Material         9

2. Undersökning        11
- Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna     11
- Enköpings-Näs nya elektriska distributionsförening   12
- Josephsons antikvariska bokhandel i Uppsala    13
- KASU - Kommitén för akademiska sjukhuset i Uppsalas utbyggnad 14
- Kriminalvårdsanstalten i Falun      15
- Laxforskningsinstitutet       16
- Länsveterinären i Södermanlands Län     17
- Lärarhögskolan i Uppsala      18
- Polismyndigheten i Uppsala stad     20
- Regionsmusiken,Östra musikregionen:Uppsala musikavdelning 21
- Skinnskattebergs bruk       22
- Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands Län    23
- Söderbloms gjuteriaktiebolag i Eskilstuna    25
- Uppsala Bayerska bryggeri AB     26
- Uppsala Läns Hushållningssällskap     27

3. Sammanställning och sammanfattande diskussion   28

4. Slutsats och slutord       29
- Slutord         30

5. Källor och litteratur       32



 1 

1. Inledning 
 
Bland de sinnrika metoder vi använder för att 
bringa ordning i en komplicerad (men på intet 
sätt ostrukturerad) värld måste klassificeringen 
anses vara den vanligaste och mest genomgripande 
av alla – eller indelningen av enskildheter i kategorier 
som grundas på sådant som vi uppfattar som likheter. 
 
Stephen Jay Gould1 
 

Det allmänna arkivschemat är en form av organiseringsmall, med vilkens hjälp 

man organiserar handlingar från en arkivbildare i ett klasslogiskt schema.2 

Handlingar skall utifrån detta organiseringsmall placeras in i olika klasser, 

tillsammans med andra handlingar tillhörande samma klass, ordnade 

kronologiskt. Om osäkerhet uppstår och en handling, eller kanske en hel volym 

av handlingar, verkar kunna tillhöra fler än en av de klasser som ingår i 

schemat så kan en korshänvisning göras. Handlingen eller volymen blir då 

medlem av två klasser. Det finns dock en klass för den typ av handlingar som 

inte låter sig placeras in i någon av de uppställda klasserna, eller som genom 

sitt ursprung inte egentligen kan sägas helt uppfylla det grundläggande 

kriteriet, att tillhöra den arkivbildare som arkivet utgår ifrån. Dessa handlingar 

samlas i huvudavdelningen Övrigt, och kan där sättas ihop i serier efter 

inbördes tillhörighet. För inget säger ju att handlingar som inte passar in i det 

stora schemat, automatiskt hör samman. Vad denna uppsats kommer handla om 

är i stora drag, om man i dessa handlingar som klassificeras som ’övriga’ kan 

se ett eller flera mönster som sträcker sig förbi de enskilda arkivbildarna. Ett 

försök att skapa en ’idealbild’ över hur det i de flesta fall ser ut i 

organiserandet av handlingar i Övrigt-serier, kommer att göras. Med möjlighet 

att då jämföra de enskilda arkivens Övrigt-serier gentemot denna. 

 

                                                 
1 Gould 1999, s. 23 
2 Man skulle mycket väl kunna rita upp arkivscheman i form av så kallade Euler- och Venndiagram. Se 
exempelvis Prawitz 2001, s. 183f  
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1.2 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

För att denna undersökning skall kunna utföras måste vissa grundläggande 

vetenskapsteoretiska resonemang anses vara giltiga. Vissa vetenskapsteoretiska 

termer och problem kan behöva en mer genomgripande genomgång. Jag 

kommer att presentera dessa nedan, under rubriker i bokstavsordning. 

 

(Den) Heurmenetiska cirkeln  

Ett begrepp som skapades av Friedrich Ast 1808, och som bygger på att man 

måste se till helheten när man betraktar detaljerna och detaljerna när man 

betraktar helheten.3 Detta begrepp kan knytas till denna undersökning på ett 

flertal sätt. Dels i det lilla perspektivet, hur man ser den mindre detaljen 

(Övrigt-serien) i det större perspektivet (Huvudavdelningen Övrigts 

förhållande till arkivförteckningens och dess innehåll). Men även hur man ser 

på de enskilda arkiven som undersöks i förhållande till varandra, och 

förhållandet mellan den generella bild som man kan bygga upp av 

undersökningsresultaten gentemot det enskilda arkivet. I det stora hela handlar 

det ju om hur en ordning skapas (arkivförteckningen) utifrån vissa krav och 

förutsättningar (den omgivande kulturen) . Mycket av undersökningen kommer 

gå ut på just denna typ av jämförelser i små och stora perspektiv. 

 

Induktionsproblemet 

Eftersom den metod jag använder mig av bygger på induktion så måste jag ta 

ställning till det induktionsproblem som Hume formulerat.4 Översatt till det 

problem jag har för avsikt att lösa så bör det kunna formuleras som att oavsett 

om jag studerar ett stort antal Övrigt-serier så är det ändå ett ändligt antal, och 

därigenom inte tillförlitligt att dra en slutsats ur. Jag kapitulerar inför detta och 

vill istället mena att mina slutsatser enbart rör de arkiv som jag undersökt, men 

att man utifrån dessa kan spekulera om hur den större helheten ser ut.  

 

                                                 
3 Molander 2003, s. 167 
4 Ibid , s. 177 
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Klasslogiken 

Det allmänna arkivschemat är ju, som jag påpekat i inledningen, en klasslogisk 

konstruktion. Därför kan det vara lämpligt att göra en mindre beskrivning av 

några väl valda delar av klasslogiken och dess terminologi som kan vara 

relevant för just behandlandet av det allmänna arkivschemat.  

 

Element – Medlemmar i en klass säger man är element i klassen. Att något är 

element i en klass skrivs ut på detta sätt: a e K , tecknet e är den grekiska 

bokstaven epsilon och visar i detta fall att elementet a är medlem i klassen K.5  

 

Abstraktionsprincipen – Abstraktionsprincipen menar att alla egenskaper ett 

objekt kan ha, eller egentligen alla egenskaper vi kan tänka oss att ett objekt 

kan ha, kan bilda en klass.6 Vi kan alltså tänka oss vilka klasser som helst 

egentligen. Klassen av alla koppar utan öron är lika relevant som klassen av 

alla människor som kommer leva för evigt. Man kan även tänka sig att en klass 

inte har några element, eller medlemmar, om det  inte finns några sådana 

egenskaper. Eller att ett objekt på grund av sina egenskaper är medlem i fler än 

en klass, exempelvis klassen för koppar utan öron, och klassen för koppar som 

är blå.  

 

Delklasser – Delklasser används en del inom det allmänna arkivschemat. En 

delklass är en klass som på grund av sina egenskaper är medlem i en annan 

klass. Klassen av alla cyklar med punktering, exempelvis, kan ju sägas vara 

medlem i klassen av alla cyklar. I det allmänna arkivschemat kan man ju säga 

att en arkivförteckning (som arkiverats i ett arkiv), hamnar under D – liggare 

och förteckningar, och i en underdel av denna kallad arkivförteckningar. 

Elementet arkivförteckningen är således medlem i delklassen 

arkivförteckningar, som är medlem i klassen liggare och förteckningar.  

 

                                                 
5 Prawitz 2001, s. 179 
6 Prawitz 2001, s. 179 
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1.3 Metodologiska utgångspunkter 

Min undersökning grundar sig på att jag försöker beskriva en enskild situation, 

nämligen vilken typ av handlingar som bildat Övrigt-serier i de arkiv jag valt 

att undersöka. Utifrån denna empiri kommer jag sedan försöka stapla upp ett 

antal generella drag som man kan skönja i dessa arkiv. Detta är, vad man 

brukar kalla, en induktiv metod.7 Problemet med denna metod kan anses vara 

att den egentligen är beroende på hur stort urval av Övrigt-serier som 

undersöks.8 Ju fler, desto exaktare svar. Med tanke på mina urvalskriterier 

nedan så kommer inte ens en bråkdel av de arkiv med Övrigt-serier som 

existerar undersökas. Jag vill därför understryka att undersökningen enbart kan 

sägas vara giltig för de arkiv som ingår i den, och att urvalet av dessa är 

begränsat utifrån nedanstående kriterier. Jag menar dock att vissa generella 

slutsatser, som jag kommer att framföra, säkerligen kan vara gällande även för 

arkiv med Övrigt-serier som inte undersöks. 

Huvudtanken är praktisk, jag måste på grund av tidsbrist välja att undersöka 

arkiv som inte har alltför stor omfattning, eftersom det annars blir svårt att få 

en god helhetsbild av arkivet. Jag kommer även begränsa mig geografiskt till 

Uppsalaområdet och arkiv som är befintliga på Landsarkivet i Uppsala, även 

detta på grund av tidsbrist, detta gäller dock enbart arkivens fysiska placering, 

arkivbildarens ursprungsort har ingen som helst betydelse. För att få en god 

spännvidd kommer jag i stället försöka använda mig av så skilda arkivbildare 

som möjligt. Jag kommer inte att undersöka exempelvis enbart polisarkiv, eller 

enbart kyrkoarkiv, detta för att inte ett mönster skall uppstå genom att samma 

typ av handlingar dyker upp eftersom arkivbildarna är snarlika, den 

geografiska spännvidden kommer jag även ge akt på. Självklart är även att 

arkivet måste ha en serie vid namn Övrigt för att kunna användas i denna 

undersökning. Om man staplar upp mina urvalskriterier bör de se ut på detta 

sätt. 

 
1. Arkiven bör inte ha så stor omfattning storleksmässigt sett. 

2. De skall vara placerade på Landsarkivet i Uppsala. 

3. Arkiven skall härröra från någorlunda skilda arkivbildare. 

 

                                                 
7 Dahlgren/Florén 2000, s. 181 
8 Molander 2003, s. 177 
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Utifrån detta kriterier kommer jag välja ut arkiven. Självklart kommer även jag 

som person att till viss del påverka valet av arkiv som kommer att undersökas, 

men jag tror att de kriterier som angetts ovan gott kommer skildra de arkiv som 

används i undersökningen. Ett lämpligt antal arkiv till en undersökning av 

denna typ är enligt mig ungefär 15 stycken. Detta för att undersökningen skall 

kunna få ett någorlunda bra djup, utan att bli för omfattande. Undersökningen 

skulle säkerligen bli mer exakt om man valde att undersöka 100 arkiv, men det 

finns inte möjlighet att göra en sådan omfattande undersökning inom de tids- 

och utrymmesramar som jag arbetar inom. 

 

1.4 Aktuell arkivvetenskap 

Arkivvetenskap är en forskningsgren som inte riktigt växt färdigt vilket kan ge 

uppsatsförfattaren både fördelar och nackdelar. Fördelar i och med att den 

finns en stor frihet i ämnesval och undersökningsmetod, nackdelar i och med 

att de finns få teoribyggen att luta sin undersökning mot. En del arbeten 

gällande arkivteori har dock presenterats, och jag har för avsikt att placera 

denna undersökning inom de arkivvetenskapliga fack som skapats. Berndt 

Fredriksson har i sin artikel Arkivvetenskap – historia och framtid delat upp 

den arkivvetenskapliga forskningen i två huvudgrupper. Normativ 

arkivvetenskap, vars syfte är att utveckla arkivverksamheten, samt Empirisk 

arkivvetenskap som undersöker de faktiska förhållandena. Man skulle kunna 

uttrycka det så att den normativa arkivvetenskapen försöker utveckla metoder 

som kan underlätta arkivverksamheten, och är därigenom främst riktad till folk 

inom arkivarieprofessionen. Den empiriska däremot inriktar sig på att förklara 

ett faktiskt förhållande inom arkivvärlden, och blir därigenom riktad inte bara 

till arkivarier, utan även  till de som använder sig av arkiven.9 Jag vill här mena 

att den undersökning som jag avser att utföra till största del kan räknas till den 

empiriska arkivvetenskap, då den har för avsikt att undersöka ett faktiskt 

förhållande. Men man kan också se denna undersökning ur perspektivet av 

Fredrikssons normativa arkivvetenskap, då de resultat som den kommer fram 

till kan användas för att utveckla ett specifikt arkivhanteringsområde. 

Nämligen ordnandet och förtecknandet av arkivhandlingar. 

 

                                                 
9 Fredriksson 2002, s. 79 
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Vad säger dagens arkivlitteratur om Huvudavdelningen Övrigt? 

Staffan Smedbergs handledning i konsten att ordna och förteckna, Att ordna 

och förteckna arkiv, behandlar Övrigt-serier på följande sätt. 

 
Denna huvudavdelning används numera endast i följande fall: 
handlingar med ursprung hos annan arkivbildare som av någon anledning bör medtagas i en 
förteckning, till exempel arkivfragment eller t o m hela arkivbildningar från föregångare, 
enskilda tjänstemäns, förtroendemäns eller sammanslutningars handlingar vilka påträffas hos 
arkivbildaren. Ett vanligt exempel är högre befattningshavares handlingar. Dessa har ofta ett 
klart samband med arkivbildarens verksamhet men kan innehålla handlingar som härrör från 
annan verksamhet som personen i fråga varit engagerad i. Ett annat exempel är föreningar som 
har direkt anknytning till arkivbildaren. Sådana handlingar kan ibland förvaras i myndigheters 
eller organisationers arkivlokaler. Ibland är det endast fråga om fragment. Det är då knappast 
meningsfullt att upprätta en särskild arkivförteckning över ett sådant arkiv. Det kan då istället 
redovisas som en Ö-serie. Normalfallet bör dock alltid vara att varje arkiv får en egen 
förteckning… 10  
 
I Martin Grass Att ordna och förteckna personarkiv beskrivs Övrigt-serier på 
detta sätt. 
 
Övrigt. I denna huvudavdelning kan annars proveniensfrämmande handlingar placeras som är 
nära kopplade till arkivbildaren och inte kan avskiljas, till exempel vissa handlingar från 
familjemedlemmar.11 
 

I SSA:s förteckningshandledning Att förteckna arkiv i Stockholms stad 

beskrivs en möjlig underrubrik till Övrigt-serien, nämligen Ö1, pressklipp, 

detta förslag ges även i Annika Holmbergs Vilse i arkivet? – Handbok i 

kommunal dokumenthantering12.  

Det verkar som om Övrigt-serien, enligt den litteratur som citerats och 

refererats ovan, främst är till för proveniensfrämmande material. Eller rättare 

sagt material av annan proveniens men med nära koppling till arkivbildaren. 

Smedberg tar upp handlingar som tillhört högre befattningshavare, och 

därigenom kanske förvarats och sammanblandats med de handlingar som bildat 

det förtecknade arkivet. Grass, som ju enbart behandlar personarkiv, pekar på 

handlingar som exempelvis rör familjemedlemmar. Det handlar i båda fallen 

om handlingar som av någon anledning blandats samman med de handlingar 

som tillhör det egentliga arkivet. Det bör också handla, enligt Smedberg, om 

handlingar av inte alltför stor mängd, eftersom de bör vara så pass få så att det 

inte är meningsfullt att ge dem en egen arkivförteckning. I SSA:s 

förteckningshandbok beskrivs en annan typ av handlingar, nämligen 

pressklipp. Dessa skiljer sig från den typ av handlingar som Smedberg och 

                                                 
10 Smedberg 1999, s. 56 
11 Grass 1998, s. 3 
12 SSA 2002, s. 14 , Holmberg 1995, s. 105 
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Grass beskriver genom att de troligtvis är insamlade av arkivbildaren själv. De 

är alltså inte något som sammanblandats med det egentliga arkivet. Med tanke 

på proveniens så skulle man kunna jämställa dem med kategorin E – Inkommen 

handling, de utgår ju från en annan aktör (nämligen pressen), fast de skiljer sig 

från dessa genom att vara urskilda och ihopsamlade av arkivbildaren själv. 

 

1.5 Presentation av problem 

I många arkiv finns det en serie för övriga handlingar, vanligtvis placerad sist i 

förteckningen, med förkortningen Ö. Jag har för avsikt att undersöka vilken typ 

av handlingar som egentligen döljs bakom denna beteckning.  

 

1. Vilken typ av handlingar förtecknas under beteckningen Övrigt?  

 

2. Kan man se ett mönster, med hjälp av de idealtyper av Övrigt-handlingar 

som jag presenterar nedan, angående vilken typ eller typer av handlingar som 

förtecknas under Övrigt? 

 

Frågeställningen i punkt 1 försöker klargöra vilken typ av handlingar som 

egentligen hamnar i huvudavdelningen Övrigt. Är det handlingar som hör till 

arkivbildaren? I så fall, vilken typ av handlingar är det, och går det att se ett 

mönster mellan de olika arkiven, vilken typ av handlingar som oftast placeras 

under Övrigt? Frågeställningen i punkt 2 försöker i sin tur svara på frågan om 

det är så att de handlingar som återfinns under Övrigt, egentligen kan rymmas 

inom den befintliga arkivförteckningen, i någon annan serie, men placerats 

under Övrigt eftersom de skiljt sig från andra handlingar i något hänseende. 

Man skulle här kunna tänka sig att vissa handlingar, som inte skiljer sig, eller 

inte skiljer sig i så stor grad, skulle kunna placeras under kategorin F - 

handlingar sorterade efter ämne.  Jag kommer nedan presentera ett par 

idealtyper på handlingar som man kan tänka sig dyker upp i en Övrigt-serier. 

Som utgångspunkt har jag den litteratur som berör ordnande och förtecknande 

och som har presenterats ovan, samt mina egna erfarenheter. Dessa idealtyper 

kan ses lite som en hypotes för hur handlingar i en Övrigt-serie kan tänkas att 

se ut men är mer menade som ett klassificeringsmedel. 
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1. Handlingar av främmande proveniens, som på något sätt dykt upp i 

arkivbildarens arkiv. 

- Här har vi exemplen från Smedberg och Grass. Handlingar som helt enkelt 

inte tillhör arkivet, men som på något sätt, via anställd vid arkivbildaren 

exempelvis, dykt upp där, och som till sin omfattning inte är tillräckligt stor för 

att bilda eget arkiv. Ett annat exempel är föreningar i nära anslutning till 

arkivbildaren. Här finns dock möjlighet att bilda en relevant underkategori: 

 

1B. Handlingar av främmande proveniens som dykt upp i arkivbildarens arkiv 

och som tillhör en annan arkivbildare som är ställd i en motsatsställning till 

arkivbildaren. 

En förening , exempelvis en fackförening, är ställd i en motsatsrelation till en 

arbetsgivare, bör särskiljas från övriga typer av proveniensfrämmande material 

när det förtecknats tillsammans med arbetsgivarens arkiv. Jag kommer göra 

denna distinktion i undersökningen. Exempel på denna typ av relation är: 

 

Fackförening – Arbetsgivare 

Förening – Revisor 

 

Dessa bör tillhöra kategori 1B. Medan dessa: 

 

Arbetsgivare – Arbetsplatsens trivselförening 

Arbetsgivare – VD:ns privata papper 

 

Tillhör kategori 1. 

 

2. Pressklipp och annat av arkivbildaren insamlat material. 

- Exemplet som SSA visar, med pressklipp, fast något utökat. Jag vill i denna 

kategori placera alla typer av handlingar som i likhet med pressklipp är av 

insamlad karaktär. Arkivbildaren har samlat in dessa för att på något sätt 

underlätta, eller kanske som i fallet med pressklipp, dokumentera sin 

verksamhet, eller något som har relevans för verksamheten. 
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3. Andra, av arkivbildaren själv producerade handlingar eller till 

arkivbildaren inkomna handlingar, som valts att placeras under Övrigt i 

arkivförteckningen. 

- Här kan handlingar som av förtecknaren setts som svåra att klassificera, och 

därför placerats under övriga handlingar komma in. Vissa av dessa kanske på 

ett eller annat sätt kan föras in i det allmänna arkivschemat på annan plats, och 

jag kommer då ge förslag på alternativ placering. I denna kategori kan även 

föremål ingå, om de matchar beskrivningen ovan, det vill säga; De har en 

självklar proveniensmässig dragning till arkivbildaren. 

 

1.6 Material 

Det material jag kommer att undersöka är i första hand av dessa två slag; 

Arkivförteckningar samt volymer tillhörande Ö-serier. Via arkivförteckningen 

stämmer jag av huruvida arkivet uppfyller de kriterier som jag satt upp ovan, 

den besvarar även frågor av typen ”Vilka kategorier används förutom Ö, och 

hur förhåller sig de till handlingarna inom Ö?”. Det slutliga 

undersökningsmaterialet är själva arkivet, och då framförallt dess Övrigt-serie. 

Jag kommer här försöka finna ut hur Övrigt-serien själv är strukturerad, detta 

för att se om den kan klassificeras under någon annan kategori i det allmänna 

arkivschemat. För att kunna undersöka detta måste jag även ibland undersöka 

volymer som ingår i andra kategorier, för att kunna göra jämförelser. Till 

material kan man även räkna den litteratur jag kommer använda mig av under 

undersökningens gång. En del av denna har redan presenterats under rubriken 

Aktuell arkivvetenskap. Det kommer främst röra sig om handledningar i 

konsten att ordna och förteckna. Detta för att på något sätt få grepp om den 

metodik i att ordna och förteckna som lärs ut och genom denna om möjligt öka 

förståelsen för varför Övrigt-serierna är strukturerade som de är. De arkiv jag 

kommer att undersöka är dessa. 

 

Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna 

Enköpings-Näs nya elektriska distributionsförening 

Josephsons antikvariska bokhandel i Uppsala 

KASU -  kommittén för akademiska sjukhuset i Uppsalas utbyggnad 

Kriminalvårdsanstalten i Falun 

Laxforskningsinstitutet 
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Länsveterinären i Södermanlands län 

Lärarhögskolan i Uppsala 

Polismyndigheten i Uppsala stad 

Regionsmusiken, Östra musikregionen: Uppsala musikavdelning 

Skinnskattebergs bruk 

Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län 

Söderbloms gjuteriaktiebolag i Eskilstuna 

Uppsala bayerska bryggeri AB 

Uppsala Läns Hushållningssällskap 

 

De flesta arkiv är statliga arkiv, vilket beror på att det är mest arkiv av denna 

typ som förvaras på Landsarkivet i Uppsala. De enskilda och kommunala 

arkiven , har enligt mig ändå en ganska god spridning bland de arkiv som skall 

undersökas. Här finns representanter från både förenings- och bolagsvärlden, 

samt den lokala polismyndigheten.
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2. Undersökning 

Nedan kommer jag presentera de arkiv som ingår i undersökningen i 

bokstavsordning. Jag kommer gå igenom hur deras arkivförteckningar ser ut, 

och svara på de frågor som undersökningen utgår från.  

 

Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna 

Allmänna advokatbyråer skapades 1973, och ersatte då de tidigare 

rättshjälpsanstalterna. Rättshjälpsanstalterna hade i sin tur skapats i samband 

med lagen om fri rättegång, 1919.13 Arkivet levererades till ULA 1999.14 

Övrigt-serien är upplagd på detta sätt. 

 

Ö Övriga handlingar 

Ö1 Taylorix bokföringsplatta för manuell bokföring. 

 

Detta är ett föremål, i själva verket en platta av metall med viss mekanik, som 

används vid bokföring. På den är två dokument fastsatta, ett förfrågan från 

domstolsverket om huruvida denna typ av bokföringsplatta fortfarande 

används.15 Samt en lapp från personal på advokatbyrån som menar att denna 

platta skall sparas för att visa hur man skötte bokföring under 1970-talet.16 

Detta föremål passar med viss reservation in i kategori 3. Det är ett föremål 

med proveniensmässig anknytning till verksamheten, men skulle egentligen 

mer passa in i ett museum. Den skulle vara mer självklar i Allmänna 

advokatbyråns arkiv om den blivit producerad i den verksamhet som de 

utförde. När det nu inte är så, så hänger dess förekomst i arkivet lite löst. 

 

Sammanfattning, Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna: 3  
 
Kommentar: Klassificeringen är gjord med viss reservation, då det mer rör sig 
om ett museiföremål. 
 

Enköpings-Näs nya elektriska distributionsförening 

                                                 
13 NAD 1998, förvaltningshistorik. 
14 Allmänna advokatbyrån i Eskilstunas arkiv, ULA. 
15 Allmänna advokatbyrån i Eskilstunas arkiv, ULA. Domstolsverket hänvisar till att eventuell förekomst 
av Taylorix bokföringsplatta som används, skall redovisas i Krigsredovisningsprojekt X20, 1990. 
16 Ibid 
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Denna förening bildades 1918 och hade som syfte att köpa och distribuera 

energi till medlemmarna. 1962 gick den samman med Haga elektriska 

distributionsförening. 1971 lades verksamheten ned.17 I arkivförteckningen 

ingår en Övrigt-serie som är upplagd på detta vis. 

 

Ö Övriga handlingar 
 

- Spridda år, reklambroschyrer, offentligt tryck samt stämpel. Ingår i F 
VIII 

 
Om man tittar under F VIII möts man av detta. 
 
F VIII – Övriga ämnesordnade handlingar 
 
1 1937-1969  
 
Det här måste anses som en ganska intressant sortering. Man har vid Ö märkt 

ut att det finns Övriga handlingar, men att detta sorterats under F. 

Handlingarna kan inte sägas vara av främmande proveniens, utan verkar mer 

vara den typ av handlingar som brukar benämnas som sumpen, det vill säga 

svårsorterade handlingar som blivit över när sorteringen är klar. Handlingarna 

bör placeras i kategori 3 i min kategorisering, i och med att de inte är av 

främmande proveniens. Däremot är jag inte riktigt säker på om de egentligen 

bör betraktas som en del i en Övrigt-serie, i och med att de korsförtecknats och 

egentligen hör hemma under F. Jag väljer dock att betrakta dem som en sådan i 

och med att den som förtecknat har gjort denna typ av korsförteckning. Tanken 

hos förtecknaren måste nästan ha varit att någon som söker i förteckningen 

letar efter just ”Övriga handlingar”, inte efter en viss typ av handlingar. 

Intressant i och med att dessa övriga handlingar inte helt och fullt är av den typ 

som förteckningshandledningar brukar beteckna som övriga. 

 

Sammanfattning, Enköpings-Näs nya elektriska distributionsförening 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna: 3 
 
Kommentar: I och med att handlingarna är korshänvisade från Ö till F, så 
uppstår en intressant och annorlunda situation. Jag väljer dock att anse att en 
Övrigt-serie existerar, trots att denna egenligen är placerad under F.  
Josephsons antikvariska bokhandel i Uppsala 

                                                 
17 Enköpings-Näs nya elektriska distributionsförenings arkiv, ULA 
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Aksel Gustaf Salomon Josephson f. 1860, drev antikvarisk bokhandel i 

Uppsala mellan åren 1885-1888 (Drottninggatan 12) samt 1889-1893 

(Sysslomansgatan 3). Efter detta lämnade han Sverige för amerika, där han 

arbetade som bibliotekarie. Arkivet levererades från anatomiska institutionen 

vid Uppsala Universitet 1974, där det upptäckts i samband med en ombyggnad. 

Troligtvis har handlingarna lämnats på Sysslomansgatan 3 av Josephson och 

flyttats till Anatomiska institutionen av prof. JV Hultkrantz, som förutom att 

vara professor i anatomi, även var ägare av fastigheten Sysslomansgatan 3.18 

Övrigt-serien är upplagd på detta sätt. 

 

Ö  Privata kassaböcker. 
 
- 1882-1883 Ingår i GIII:5 
- 1891-1892 

 

Dessa handlingar är av kategori 1, då de egentligen är Josephsons privata 

handlingar. Eftersom arkivet är efter en enskild firma, så är den ihopväxta 

situationen som verkar ha uppstått (i och med att den privata kassaboken för 

1882-1883, ingår i firmans kassabok), inte så underlig. Volymerna saknar 

nummrering. 

 

Sammanfattning, Josephsons antikvariska bokhandel i Uppsala 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna: 1 
Kommentar: Till viss del samma situation som för Enköpings-Näs nya 
elektriska distrubutionsförening. 
 
 

 

                                                 
18 Jospehsons antikvariska bokhandel i Uppsalas arkiv, arkivbeskrivningen, ULA. 
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KASU -  kommittén för akademiska sjukhuset i Uppsalas utbyggnad 

Denna kommitté bildades 1951 och gick i graven 1983. Dess uppgift var bland 

annat att anordna arkitekttävlingar och dylikt i samband med att akademiska 

sjukhuset krävde utbyggnad. Arkivet förtecknades vid Landsarkivet i Uppsala 

1983, av arkivstudenter från Stockholms universitet.19 Övrigt-serien är 

disponerad på detta sätt. 

 

Ö – Övriga handlingar 
 
Ö1 Byggnadspropositioner rörande utbyggnaden av akademiska sjukhuset 
 
1 1950-1959 Tryck 
 
Ö2 Rydbacks efterlämnade handlingar 
 
1 1960-1963 Diverse handlingar 
2 1961-1963 Diverse handlingar 
 
Ö3 Professor Grönwalls efterlämnade papper 

1 1960 Diverse handlingar 

 

Ö1 innehåller byggnadspropositioner från Kungl. Majt rörande sådana frågor 

som kan ha en betydelse för universitetssjukhus och dess utbyggnad. Dessa är 

tryckta skrifter som är insamlade av , alternativt tillsända till, arkivbildaren. 

Jag vill därför jämställa dem med pressklipp, det vill säga kategori 2, i min 

indelning.Gällande Ö2 och Ö3 så är dessa handlingar av kategori 1. Rydback 

och Grönwall har helt enkelt haft ett förhållande till arkivbildaren, genom att 

de på något sätt jobbat med kommittén, och därigenom efterlämnat papper som 

inte ansetts lämpliga att sorteras in i någon annan serie i arkivet. 

 

Sammanfattning, KASU -  kommittén för akademiska sjukhuset i Uppsalas 
utbyggnad 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna: 1, 2 
 
Kommentar: Gällande handlingarna av kategori 1, så är de nästan typexempel 
på denna typ av handlingar. Gällande handlingarna av kategori 2 så är dessa 
också tämligen självklara att placera där. 
 

Kriminalvårdsanstalten i Falun 

                                                 
19 KASUs arkiv, ULA 
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Kriminalvårdsanstalten i Falun uppfördes 1848 och togs ur bruk efter ett 

regeringsbeslut i slutet av maj 1996. Arkivet levererades under 1997 till 

Uppsala Landsarkiv.20 Serien för övriga handlingar ser ut på detta sätt. 

 

Ö – Övriga handlingar 

Ö1  Förtroenderådets protokoll  

1  1971-1980 

- 1981-1991 - Saknas 

2 1992-1995 

 

Ö2  Tjänstekort med mera 

1 odaterad Serien i arkivkartong med foton på anställda. 

 

Gällande Ö1, Förtroenderådets protokoll, så är det just den typ av handlingar 

som jag avsett när jag skapade kategori 1B. Förtroenderådet är ju en 

fackförening för fångarna vid anstalten.21 Handlingarna är av främmande 

proveniens med stark anknytning till arkivbildaren och borde, om de inte varit 

så få i antalet, vara en egen arkivbildare. Egentligen bör det ju räknas som 

försvårande för arkivbildaren att volym 2 saknas… Gällande Ö2 Tjänstekort 

med mera, så innehåller denna tjänstekort, vilket är en typ av legitimation. 

Förutom dessa innehåller volymen anvisningar och regler gällande dessa kort.22 

Dessa handlingar bör tillhöra kategori 3, och skulle lämpligtvis kunnat ha 

placerats under F i arkivförteckningen. 

 

Sammanfattning, Kriminalvårdsanstalten i Falun 
 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna: 1B , 3. 
 
Kommentar: 1B innehåller handlingar vars arkivbildare är i motsatsställning 
till Kriminalvårdsanstalten. 3, handlingar som skulle kunna placerats under F. 
 

                                                 
20 Kriminalvårdsanstalten i Faluns arkivförteckning, ULA. 
21 förtroenderåd, "fackförening" för intagna på kriminalvårdsanstalt. Enligt särskild bestämmelse i lagen 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt har de intagna rätt att i lämplig ordning överlägga med 
anstaltsledningen i frågor som är av gemensamt intresse för de intagna. De har också rätt att sammanträda 
med varandra för överläggningar i sådana frågor. Förtroenderådets ledamöter väljs av de intagna. Dess 
uppgift är att förbättra fångarnas villkor och att även på andra sätt tillvarata deras intressen. Det första 
förtroenderådet bildades 1968 på Hall-anstalten. NE, Dvd-upplagan 2000. 
22 Kriminalvårdsanstalten i Faluns arkiv, ULA 
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Laxforskningsinstitutet 

På Landsarkivet i Uppsala finns arkivet efter Laxforskningsinstitutet, en 

organisation skapad av Fiskeriverket och vattenkraftindustrin efter 1946 års 

vandringsfiskutredning.23 När de upphörde med sin verksamhet  levererades 

detta arkiv. Någon plan för arkivbildningen finnes ej, enbart en förteckning 

över det befintliga arkivet. En serie för Övrigt existerar och består av en volym 

som innehåller handlingar från 1952 till och med 1998.24 Vad innehåller då 

denna serie? Förteckningen ser ut på detta sätt. 

 

Ö Övriga handlingar 

 

1 1952-1998  Gästbok från fiskodlingen i  
Hölleforsen 1952-1962 och på 
Älvkarleö1962-1998.Tryckta 
publikationer: Erik Montén Fiskodling 
och vattenkraft, Stockholm 1988. Erik 
Montén Fisk och turbiner, Stockholm 
1995. Nils Johansson Femtio laxlekar 
Älvkarleö eller femtio års lek med 
laxen.Jubileumsskrift till 
Laxforskningsinstitutets 50-
årsjubileum 1996, Tierp 1996.  

 

Via arkivförteckningen upptäcker man snabbt att de fiskodlingar som 

gästböckerna härrör ifrån hör till arkivbildarens verksamhet.25 De härstammar 

alltså ej från annan arkivbildare, och kan därigenom inte klassificeras som typ 

handlingstyp 1. Det som en gästbok passar in i, inom det allmänna 

arkivschemat, är D – register och liggare, möjligtvis kan man placera in dem 

under F – handlingar efter ämne. Jag vill därför placera dessa handlingar i 

kategori  3. Gällande de tryckta publikationerna, så skulle de kunna 

kategoriseras under L – trycksaker.26 Detta gäller Johanssons skrift, då det ju är 

en skrift utgiven av institutet själv. Monténs skrifter är dock ej utgivna av 

institutet, utan av förlaget Vattenfall, med hjälp av Statens vattenfallsverk.27 

Man skulle därför kunna se dem som en handling av främmande proveniens, 

om än en tryckt sådan, och placera dem i kategori 2, då det är ett av 

                                                 
23 VRF 2003, utan sida. 
24 Laxforskningsinstitutets arkivförteckning, ULA. 
25 Ibid 
26 Smedberg 1999, s. 20 
27 Se Libris 
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arkivbildaren insamlat material som inte skapats av arkivbildaren. Likheten 

med pressklipp förstärks av att bägge trycksakerna har en stark anknytning till 

arkivbildaren, då denna är omnämnd och behandlad i trycksaken.28 Johanssons 

skrift, kan som jag beskriver ovan placeras in i kategori 3, då det är en trycksak 

som producerats av arkivbildaren själv, och därigenom skulle kunna ingå i L - 

trycksaker. Resultatet från detta arkivexempel blir alltså att handlingar som 

passar in i kategorierna 2 samt 3, existerar i förteckningen.  

 

Sammanfattning, Laxforskningsinstitutet 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna: 2, 3. 
 
Kommentar: Handlingarna som är av typ 3 skulle kunna placerats under D – 
Register och liggare. Böckerna som utgör handlingar av kategorityp 2, är 
placerade där för att jag jämställer dem med pressklipp och kan placeras under 
L, trycksaker. Vissa delar av böckerna  beskriver nämligen 
Laxforskningsinstitutets arbete. 
 
Länsveterinären i Södermanlands län 

I och med att länsveterinärerna, som funnits i varierande form sedan 1830-talet, 

inordnades under länsstyrelserna 1982 så levererades detta arkiv till Uppsala 

Landsarkiv. En omfattande gallring av materialet har skett, detta har dock inte 

drabbat Övrigt-serien.29 

 

Ö Övriga handlingar 
 
1 1920-1932 Tryckta årsberättelser 
 
Dessa är länsveterinären i Södermanlands egna årsberättelser, som samlats 

under Ö. De placeras därför i kategori 3, i min kategorisering. De skulle även 

kunna placerats under L – Trycksaker. 

 

Sammanfattning, Länsveterinären i Södermanlands län 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna:  3. 
 
Kommentar: Arkivbildarens egna tryckta årsberättelser. Dessa skulle kunna ha 
placerats under L – trycksaker. 
 

Lärarhögskolan i Uppsala 
                                                 
28 Montén 1995, s 37 , Montén 1998, s. 115f 
29 NAD 1998, förvaltningshistorik. Länsveterinären i Södermanlands arkiv, ULA. 
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Lärarhögskolorna bildades på förslag av 1946 års skolkommisions 

lärarutbildningsdelegation. Den första lärarhögskolan startades i Stockholm 

1956, i Uppsala 1964.30 1977 inordnades lärarhögskolan i Uppsala i 

Universitetet i samband med att högskolereformen trädde i kraft.31 Arkivet 

levererades därefter till Landsarkivet i Uppsala. Arkivförteckningen har en 

mycket omfattande Övrigt-serie, vilket jag skall redogöra för här nedan. 

Pågrund av omfattningen gör jag det i något förenkald form. 

 

Ö Övriga handlingar 

Ö – Bilagor till fortbildningens diarium 

Vol 1-6 1975-1977 

 
Ö1a - Klasslärarutbildningen fram till 1977-07-01 

Vol 1-39  1968-1977 Innehåller alla typer av handlingar. 

 
Ö1b – Utbildning av lärare inom jord, skog och trädgård. 

Vol 1-8 1965-1976 Pedagogiska redogörelser, diarieförda skrivelser 

etc. 

 

Ö1c – Bilagor till RRV-enkät 

Vol 1-2 1973, 1975 

 

Ö1d – Försöks- och demonstrationsverksamhet (FoD) 

Vol 1-10 1974, 1978 Rapporter, ekonomihandlingar 

 

Ö1e – Betygskataloger över barnskötarutbildning (efter kursavslutningdatum) 

Vol 1 1976-01-23 
 1976-06-04 
 1977-01-28 
 1977-06-10 
 

Ö2 – Handledarförordnanden, Ämneslärarlinjen. 

Vol 1 VT 1967 
 VT 1968 

 

                                                 
30 NAD 1998, förvaltningshistorik. 
31 Lärarhögskolan i Uppsalas arkivförteckning, ULA 
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Denna övrigt-serie är som synes ganska enorm, och omfattar ett vidt spektra av 

handlingar. Den första serien, vilket enbart kallas Ö, består ju som synes av 

bilagor till ett diarium. Rent instinktivt vill jag placera denna serie under C, 

som en underserie till den ordinära diarieserien, eller möjligtvis under F. Den 

skulle då placeras i kategori 3. Det finns dock ett problem med detta. Det 

verkar, enligt förteckningen, som om det inte finns något diarium med 

anknytning till någon verksamhet som har med fortbildning att göra. Möjligtvis 

skulle därför denna serie utgå från en annan arkivbildare. Den skulle 

därigenom placeras i kategori 1. Gällande serierna Ö1a och Ö1b, så är det svårt 

att förstå huruvida även dessa är en produkt av arkivbildaren själv, eller har sitt 

ursprung ur en helt annan verksamhet, de två alternativa kategorierna som kan 

användas blir därför likadana som ovan. I och med att dessa två serier rymmer 

alla typer av handlingar , så skulle man kunna tänka sig att de borde splittrats 

ut över den ordinarie arkivförteckningens alla kategorier, men det verkar som 

deras proveniensiella förhållande till huvudarkivbildaren är något oklara. De 

efter dessa följande serierna har ungefär samma status, men jag ser det som 

mer rimligt att de bör vara handlingar som passar in i kategori 3. 

 
Sammanfattning, Lärarhögskolan i Uppsala 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna:  3 (1) 
 
Kommentar: Svårt att avgöra om handlingarna är av kategori 3 eller kategori 1, 
utan att ha en större insikt i arkivbildarens verksamhet.  
 

Polismyndigheten i Uppsala stad 

Arkivbildaren upphörde med sin existens i och med att polisväsendet 

förstatligades 1964. Man beslöt att Uppsalapolisens arkiv skulle bli ett typarkiv 

och man därigenom ine skulle gallra det. Arkivet inkom till Uppsala 

Landsarkiv 1975 och har en omfattande Övrigt-serie vilken jag kommer 

redogöra för nedan.32  

 

Ö Övriga handlingar 
 
1 1898-1899 Band, huvudbok (ej polisens räkenskaper) 
2 1918-1921 Tidningsurklipp 
3 1920-1921 Tidningsurklipp 
4 1934-1941 Tidningsurklipp 
                                                 
32Polismyndigheten i Uppsala stads arkiv, ULA 
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5 1941-1946 Tidningsurklipp 
6 1945-1955 Kapsel, cirkulär 
7 1946-1950 Tidningsurklipp 
8 1948-1953 Tidningsurklipp 
9 1950-1951 Tidningsurklipp 
10 1950-1957 Kapsel, falska mynt   
11 1951-1965 Tidningsurklipp 
12 1952-1953 Tidningsurklipp 
13 1953 Tidningsurklipp 
14 1953-1954 Tidningsurklipp 
15 1954-1956 Tidningsurklipp 
16 1956-1959 Tidningsurklipp 
17 1959-1960 Tidningsurklipp 
18 1960-1961 Tidningsurklipp 
19 1961 Tidningsurklipp 
20 1962 Tidningsurklipp 
21 1962-1963 Tidningsurklipp 
22 1963 Tidningsurklipp 
23 1963-1964 Tidningsurklipp 
24 1964 Tidningsurklipp 
 
Av dessa volymer är det enbart två, nummer 1 och nummer 6, som förvaras hos 

Landsarkivet i Uppsala. De övriga befinner sig fortfarande hos arkivbildarens 

efterföljare, den statliga polisens Uppsalasektion. Volym 2-5, 7-9 samt 11-24 

består av tidningsurklipp, vilket jag kategoriserar som handlingar av 

främmande proveniens som insamlats av arkivbildaren, det vill säga; kategori 2 

i min indelning. Detta bör även gälla volym 10, vilken skall innehålla falska 

mynt, som insamlats av arkivbildaren. Gällande volym 1, som är en av två 

volymer som förvaras på ULA, så är ursprunget för den höljd i dunkel. Den 

består av en huvudbok (å inkomst) för ett antal företag och privatpersoner, 

tillsynes utan koppling till polisarbete. Den är dessutom knappt påbörjad.33 Jag 

bedömer den att vara av kategori 1, handling av främmande proveniens som på 

något sätt dykt upp i arkivbildarens arkiv. Detta med viss reservation, då det 

skulle kunna vara ett insamlat bevismaterial (att jämnställa med samlingen av 

falska mynt) och därigenom kunna klassificeras som kategori 2 (insamlad, med 

anknytning till arkivbildaren). Det finns ju dock inget som stödjer det senare. 

Volym 6 innehåller cirkulär härrörande från en rad olika sammanhang. De 

flesta är dock diarieförda hos Uppsalapolisen, och jag undrar därför lite över 

varför de inte placerats under E – inkommen handling. Troligen är fallet så att 

                                                 
33 Företag/privatpersoner som nämns i innehållsförteckningen: AB Carlsson/Stenberg, Stockholm, AB G, 
Marén, AB F Stockklassas Borst- och Penselfabrik, Albohm, G, AB Opieten (?), Andersson, Rickard, AB 
Barnängens FF. 



 21 

de samlats på ett särskilt ställe under verksamhetens gång och därför 

förtecknats separat. De bör därför enligt mig placeras i kategori 3 och som 

alternativ plats i förteckningen anger jag E. Möjligtvis skulle de, eftersom de 

samlats separat, placeras under F – Handlingar ordnade efter ämne. 

Exempelvis F 9 – Cirkulär. 

 

Sammanfattning, Polismyndigheten i Uppsala stad 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna:  1, 2, 3 
 
Kommentar: Huvudbokens ursprung är höljd i dunkel. Större delen av Övrigt-
serien är dessutom utlånad till Polismyndigheten i Uppsala stads efterföljare 
sedan 1975. 
 
 
Regionsmusiken, Östra musikregionen: Uppsala musikavdelning 
 
Regionsmusiken bildades 1971 ur militärmusiken, och var en statlig myndighet 

uppdelad i åtta regioner, som sysslade med olika former av musikverksamhet. 

Arkivet inkom till Landsarkivet i Uppsala 1990, och består av handlingar från 

tiden 1969-1987. Vid ankomst till Landsarkivet så var arkivet oordnat och 

ogallrat. Ordnadet av arkivet utfördes av en praktikant samma år som arkivet 

inkom.34 Övrigt-serien är upplagd på detta sätt. 

 

Ö1 Skrivelser före 1971 (Militärmusiken i Uppland) 
 
1 -1971 
2 -1971 
3 -1971 
 

Serien består av skrivelser som är gjorda av arkivbildarens föregångare, och 

kan därigenom anses vara handlingar som passar in i kategori 1. Man skulle 

kunna mena att de hör till den senare arkivbildaren, men då regionsmusiken i 

sitt syfte och sin utformning verkar skilja sig ganska mycket från den tidigare 

militärmusiken (olika organisatörer), så kan dock kategori 1, och handlingarnas 

placering i Övrigt-serien vara lämpligare.  

 

Sammanfattning,Regionsmusiken, Östra musikregionen: Uppsala 
musikavdelning 
                                                 
34 http://www.nad.ra.se/Arkis2/NADpages/archive_index.asp?id={9446C074-49D8-11D5-A6ED-
0002440207BB}  
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Handlingar av kategorin/kategorierna:  1  
 
Kommentar: Tillhör tidigare arkivbildare. 
 
 
Skinnskattebergs bruk 

Skinnskattebergs bruk har anor från 1600-talet. 1907 blev bruket ett aktiebolag 

som 1934 köptes av domänverket. Arkivet inkom till ULA i två leveranser 

1949 och 1959. Nuvarande förteckning upprättades 1988.35 Övrigt-serien är 

utformad på detta sätt. 

 

Ö Övriga handlingar 
 
Ö1 Skadade handlingar 
 
Fuktskadade handlingar som ej utlånas före konservering. 
 
1 1600-1800-tal Med privilegiebrev nr 36-108 m.m. 
2 1600-1800-tal 
3 1600-1800-tal 
4 1600-1800-tal 
5 1600-1800-tal 
 
Handlingarna är ej av främmande proveniens, och bör därför placeras i 

kategori 3. Anledningen till att de sorterats under Ö är att de på grund av 

fuktskador inte kan lånas ut före konservering. En förklaring ges i inledningen 

till förteckningen. 

 
 De lösa handlingar som vid leverans var helt oordnade har inordnats under  

serie F: ämnesordnade handlingar. En del av dessa var svårt fukt- och 
mögelskadade och har därför samlats under serie Ö1: skadade handlingar 
Dessa handlingar har bedömts så svårt skadade att de ej kan utlånas innan 
konservering hunnit ske.36 

 
Det finns ett stort problem med att kategorisera dessa handlingar som Övriga. 

Problemet består i att de är Övriga, skadade, just vid förteckningens utförande. 

Om någon bestämmer sig för att konservera dem så måste man göra om 

förteckningen. Handlingarna är inte övriga på grund av sitt innehåll, utan på 

grund av bäraren av innehållets tillfälliga skick.  

 

Sammanfattning, Skinnskattebergs bruk 

                                                 
35 Skinnskattebergs bruks arkiv, ULA 
36 Ibid , inledning till förteckning 
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Handlingar av kategorin/kategorierna:  3. 
 
Kommentar: Handlingarna är övriga på grund av sitt skick. 
 

Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län 

Skogsvårdsstyrelserna uppstod i och med 1903 års lag angående vård av 

enskilda skogar. De räknades egentligen inte helt som en statlig myndighet 

förens 1981. Skogsvårdstyrelsernas huvudsakliga uppgift var att samla in data 

om skog, samt kontrollera användningen av statliga bidrag rörande skog. 

Länsjägmästaren var chefstjänsteman vid skogsvårdsstyrelsen.37Arkivet 

levererades till Uppsala Landsarkiv 1996.38 

 

Övrigt-serierna ser ut på detta sätt. 

Ö Övriga handlingar 
Ö1  Sundhetscertifikat 
1 1978-1984 

1990-1994, 1996 
 
 
 

ÖIIa Pressklipp 
 
1 1955-1962 Kartong 2 1963-1964 Klippärm 
3 1965-1968 Klippärm 4 1968-1970 Kartong 
5 1970-1972 Kartong 6 1972-1973 Maj-Juni 
7 1973-1974 Klippärm 8 1974-1975  
9 1975-1977 Klippärm 10 1978-1980 Klippärm 
11 1980-1982 Kartong 12 1983-1986 Kartong 
13 1987-1993 Kartong 14 1994-1996 Kartong 
 
ÖIIb Pressinformation SVS D 
 
1 1964-1995 Kartong 
 
ÖIII Enskilda tjänstemäns efterlämnade handlingar1 
 
1 Länsjägmästare Bundy 
2 Länsjägmästare Sillerström 
3 Holger Berghström 
4 Mikael Hahn 
 
ÖIV Belöningar – Förtjänstmedaljer 
 

                                                 
37 NAD 1998 , förvaltningshistorik. 
38 Skogsvårdsstyrelsens i Södermanlands län arkivförteckning, ULA 
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1 1950-1996 NP Halléns donationsfond. 
  Sveriges skogsvårdsstyrelsers förtjänstmedalj 
 
ÖV Naturvårdsrådet m.fl 
 
1 Planeringsrådet 2     Sörmlands naturvårdsförbund 
3 Naturvårdsrådet 4     Naturvårdsrådets arbetsutskott 
5 Sörmlands länskonjuktursutjämningsförbund 
6 Ungdomsnämnden 
 
Serie Ö1, de så kallade sundhetscertifikaten, består av diarieförda blanketter 

som inkommit till skogsvårdsstyrelsen i samband med ansökan om 

sundhetscertifikat gällande virke.39De har alltså en proveniensmässig 

anknytning till Skogsvårdsstyrelsen och en stark anknytning till 

Skogsvårdstyrelsens verksamhet, att vara statligt kontrollorgan. De tillhör 

alltså grupp 3 i min klassificering, och borde ha sin naturliga placering under E 

– Inkomna handlingar, eller möjligtvis under F – Handlingar ordnade efter 

ämne. Placering under F skulle kunna motiveras av att sundhetscertifikaten 

möjligtvis sticker ut lite ur skogsvårdsstyrelsens verksamhet, och kanske kan 

sammanföras med andra handlingar som rör sundhetscertifiering. ÖII, som 

delats upp i underkategorierna a och b, skiljer sig en del inbördes. ÖIIa  

Pressklipp, innehåller handlingar av typ 2 i min klassificering i och med att det 

är handlingar som insamlats som dokumentation för arkivbildaren. ÖIIb 

däremot är Skogsvårdsstyrelsens egna pressinformationsutskick, vilka bör 

klassificeras som handlingar av typ 3 i mitt system.40 De har säkerligen samlats 

inom samma serie eftersom de tematiskt har ett visst samröre. ÖIIb kan enligt 

mig placeras under B – Utgående handlingar. 

ÖIII innehåller genomgående handlingar av typ 1. I hälften av fallen är det 

även , i och med att det är Skogsvårdsstyrelsens tidigare chefers efterlämnade 

handlingar, rena skolexempel ur Smedbergs skrift. Likaså med ÖV, som består 

av handlingar från stiftelser och föreningar med nära anknytning till 

Skogsvårdsstyrelsen. Serie ÖIV har inte varit möjlig att undersöka, då den är 

kvar i arkivbildarens efterföljares verksamhet, troligtvis bör dock även den ha 

samma status.41 

 

Sammanfattning, Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län 
                                                 
39 Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands arkiv, ULA 
40 Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands läns arkiv, ULA 
41 Ibid. 
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Handlingar av kategorin/kategorierna:  1, 2, 3 
 
Kommentar: Alla kategorier representerade. Även här (precis som hos Uppsala 
polisen) en omfattande Övrigt-serie där vissa delar finns kvar hos 
arkivbildarens efterföljare. 
 
 
Söderbloms gjuteriaktiebolag i Eskilstuna 
Firman grundlades 1877 och sysslade främst med gjuteriarbeten, en del av 

verksamheten gick dock ut på att utveckla en fotogendriven lastbil. Arkivet 

levererades till Landsarkivet i Uppsala 1948.42 

 
Ö Övriga handlingar 
 
- 1903-1911 Ingår i F I:1. Innehåller reklambroschyrer,  
  tidningsurklipp och annonser. 
 
Övrigt-seriens enda volym innehåller som synes handlingar av kategori 2, det 

vill säga insamlat material av tidningsurklippstyp. Innehållet ingår i en F-serie, 

men har korsförtecknats till en Övrigt-serie. 

 

Sammanfattning, Söderbloms gjuteriaktiebolag i Eskilstuna 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna:  2 
 
Kommentar: Korsförtecknat, ingår i en F-serie. 
 

Uppsala bayerska bryggeri AB 

Detta företag startades 1865 i Uppsala. 1926 fick Stockholms-bryggerierna 

aktiemajoritet och på 1960-talet sammanslogs dessa med Pripps. Pripps 

avvecklade sedemera Uppsalabryggeriet 1966.43 Arkivet är levererat till 

Uppsala Landsarkiv av Pripps i oförtecknat skick, arkivet förtecknas sedan 

1994 av en arkivstudent. Övrigt-serien ser ut på detta sätt. 

 

Ö Övriga handlingar 
 
Ö1 Personalhandlingar Pripps Östhammar 
 
1 Kapsel. Handlingarna har ingenting med Bayerska bryggeriet att 

göra och måste ha kommit med av misstag vid leverans från 
Pripps till ULA. 

                                                 
42 Söderbloms gjuteriaktiebolag i Eskilstunas arkiv, akrivbeskrivningen, ULA. 
43Uppsala bayerska brygger Abs arkiv, ULA 
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Här har vi handlingar av kategori 1 utan tvivel. De är av främmande 

proveniens, men dykt upp hos arkivbildaren på grund av att arkivbildarens 

verksamhet tagits över av en annan organisation. Troligtvis på grund av ett 

misstag. Man skulle kunna tänka sig att handlingarna från Pripps Östhammar 

placerats brevid Uppsala Bayerska bryggeris handlingar i Pripps arkiv och 

sedan helt enkelt följt med i flytten.  

 

Sammanfattning, Uppsala bayerska bryggeri AB 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna:  1 
 
Kommentar: Handlingar av främmande, men närliggande, proveniens, som 
troligtvis av misstag dykt upp bland arkivbildarens efterlämnade handlingar. 
 

Uppsala Läns Hushållningssällskap 

Detta långlivade sällskap har levererat handlingar från åren 1814-1989 till 

Landsarkivet i Uppsala.44 Övrigt-serien är som följer. 

 
Ö Övriga handlingar 
 
Ö1 Tidningsurklipp 
 
1 1905-1925  2 1924-1929 
3 1928-1932  4 1931-1932 
5 1958-1961  6 1961-1962 
7 1963  8 1964-1967 
9 1965  10 1967-1969 
11 1970  12 1970-1977 
 
Ö2 Göran Knutssons efterlämnade handlingar 
 
1 1934-1949 Arbetsmaterial JUF, diplom, privat, tidningsartiklar  
  etc. 

2 1937-1947 Dikter, hyllningsverser, sånger, odlingsförsök, 
privat  

   etc. 
 

3  1938-1955 Slöjd. 
 
4  1947-1953 FAO-uppdrag i Nepal, facktidsskrifter från  
   Danmark, Finland, Frankrike och USA. 
 

                                                 
44 Uppsala läns hushållningssällskaps arkiv, arkivbeskrivningen, ULA. 
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5  1958-1967 Dödsannonser från 1964 samt Knutssons 
  handlingar enligt innehållsförteckning. 

 
 
Ö3 Övriga tjänstemäns efterlämnade handlingar. 
 
1  1926-1943   Jordbrukskonsulent KH Lundevalls  

  korrenspondens 1926-1928. Fiskeinstruktör Nils 
  Borgströms handlingar 1933-1943. 

 
Handlingarna i Ö1, vilka består av tidningsurklipp, tillh kategori 2. Ö2 består 

av en enskild tjänstemans efterlämnade handlingar, vilket i arkivbeskrivningen 

kommenteras på detta sätt. 
Vid förteckningsarbetet påträffades några lådor med mycket blandat innehåll. De hade stark 
koppling till Göran Knutsson och har därför arkivlagts som Göran Knutssons efterlämnade 
handlingar, serie Ö2. Knutsson var anställd på hushållningssällskapet 1931-1976, med 
undantag för internationella uppdrag i början av 1950-talet. Han arbetade först som 
vandringsrättare, sedan som jordbrukskonsulent och direktör. Bland handlingarna finns 
åtskilligt om hemslöjden och andra verksamheter som han var involverad i. Insprängda bland 
handlingar och protokoll finns många av Knutssons dikter och hyllningsverser bevarade.45 
 
Dessa handlingar bör alltså räknas som handlingar i kategori 1. Likaså med de 

andra tjänstemän som i arkivet har efterlämnat privata handlingar och som i 

arkivet bildar serie Ö3. 

 

Sammanfattning, Uppsala Läns hushållningssällskap 
 
Handlingar av kategorin/kategorierna:  1, 2 
 
Kommentar: Handlingar av främmande, men närliggande, proveniens, samt 
insamlade handlingar i form av tidningsurklipp. 
 

 

                                                 
45 Uppsala läns hushållningssällskaps arkiv, arkivbeskrivningen, ULA. 
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3. Sammanställning och sammanfattande diskussion 

Jag ska nedan göra en sammansställning av de resultat som jag kommit fram 

till gällande respektive arkiv. Detta göres i form av en enkel tabell. Till vänster 

listas arkivets namna, och till höger ges ett jakande eller nekande svar på 

frågan huruvida handlingar av respektive kategori går att finna i arkivets 

Övrigt-serie. Nedanför tabellen har jag förklarat och summerat de olika 

kolumnerna. 

 

Tabell över fördelningen av handlingar i de undersökta arkiven. 

 

 

 

• Kategori 1 Handlingar av främmande proveniens, som på något sätt dykt 

upp i arkivbildarens arkiv : 8/15 arkiv innehåller handlingar av denna typ. I 

vissa fall har jag satt ett frågetecken efter svaret, det har i dessa fall funnits 

tvivel kring handlingarnas ursprung. 

 

• Kategori 1B Handlingar av främmande proveniens som dykt upp i 

arkivbildarens arkiv och som tillhör en annan arkivbildare som är ställd i 

en motsatsställning till arkivbildaren : 1/15 arkiv har handlingar av denna 

typ, den kategori som lyckats fånga upp minst antal träffar. 

 

• Kategori 2 Pressklipp och annat av arkivbildaren insamlat material : 6/15 

arkiv har handlingar av denna typ. 

Arkiv 1 2 3
Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna X
Enköpings näs nya elektriska distr... X
Josephsons antikvariska bokhandel X
KASU X X
Kriminalvårdsanstalten i Falun X (1B) X
Laxforskningsinstitutet X X
Länsveterinären i Södermanlands län X
Lärarhögskolan i Uppsala X (?) X (?)
Polismyndigheten i Uppsala stad X X        X
Regionsmusiken Östra… Uppsala. X
Skinnskattebergs bruk X
Skogsvårdsstyrelsen i S. Län X X X
Söderbloms gjuteriaktiebolag i E… X
Uppsala bayerska bryggeri AB X
Uppsala Läns Hushållningssällskap X X
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• Kategori 3 Andra, av arkivbildaren själv producerade handlingar eller till 

arkivbildaren inkomna handlingar, som valts att placeras under Övrigt i 

arkivförteckningen : 9/15 arkiv har handlingar av denna typ, den kategorin 

som fångat upp flest antal handlingar. Även här finns, som i kategori 1, 

några frågetecken. 

 

4. Slutsats och slutord 

Den första frågan jag ställde i denna undersökning var; Vilken typ av 

handlingar förtecknas under beteckningen Övrigt? Svaret på denna fråga 

måste bli: alla typer av handlingar. I min redogörelse ovan framstår det ju dock 

som att i de flesta fall rör det sig om handlingar som skulle kunna förtecknats 

under någon annan bokstav än Ö (Ca 9/15 arkiv har denna typ av handlingar). 

Varför de inte hamnat där är en fråga som är svår att svara på, jag kommer 

dock presentera några idéer kring detta i mitt slutord. En lika stor del av 

handlingarna jag undersökt (även här 9/15) hör hemma hos andra arkivbildare 

med närliggande proveniens. Den typ av handlingar som jag kategoriserat som 

1 och 1B är tillsammans lika vanliga som kategori 3 bland de undersökta 

handlingarna. Den kategori som fick minst antal träffar (6/15) är kategori 2 

som bestod av pressklipp- och pressklippsliknande handlingar.  

 

Den andra frågan jag ställde var; Kan man se ett mönster, med hjälp av de 

idealtyper av Övrigt-handlingar som jag presenterar nedan, angående vilken 

typ eller typer av handlingar som förtecknas under Övrigt? Jag har till viss del 

besvarat denna fråga ovan. Ja, jag tycker att man kan se ett mönster, med hjälp 

av idealtyperna jag producerat, kring vilka handlingar som hamnar i Övrigt-

serier. Även de handlingar som hamnat i kategori 3, och som jag menar skulle 

kunna placerats på annan plats i förteckningen, är i många fall (se exempelvis 

Skinnskattebergs bruk eller Kriminalvårdsanstalten i Falun) handlingar som på 

något sätt ”stuckit ut” från de andra. Jag tycker även att handlingar som jag 

placerat i kategori 1 och 1B samt 2 visar på en så pass stor homogenitet så att 

man kan mena att det finns ett speciellt sätt att behandla Övrigt-serier (i de fall 

jag undersökt).  

 

Slutord 
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I detta slutord kommer jag presentera några frågor och idéer som uppenbarat 

sig för mig under arbetet med denna undersökning. Den första frågan är 

huruvida man bör förändra det allmänna arkivschemat. Tre arkiv har Ö-serier 

som är korsförtecknade till Ö, det bör betyda att det finns handlingar som anses 

”naturligt” vara övriga. Bör man inte då skapa en kategori för dem? I dessa tre 

fall så handlar det i två fall om reklamblad och dylikt (Enköpings-Näs nya 

elektriska distributionsförening samt Söderbloms gjuteriaktiebolag i 

Eskilstuna) som dykt upp bland andra handlingar och som korsförtecknats till 

övrigt, antagligen för att förtecknaren har sett deras likhet med tidningsurklipp, 

som vanligtvis placeras under Ö. Men om nu tidningsurklipp (som ju utgör en 

av de kategorierna jag ställt upp) har en så stark ställning som handling (och 

som man dessutom vet var man skall placera), varför har den då inte en egen 

klassificering i det allmänna arkivschemat? Exempelvis Z – Pressklipp, med en 

förklaring att här samlas handlingar av typen pressklipp som arkivbildaren 

samlat in för att de haft en betydelse för verksamheten. Min poäng med detta är 

att en handling som systematiskt dyker upp, och som har en proveniensmässig 

koppling till arkivbildaren, inte bör betraktas som en övrig handling. Den 

tredje handlingen (Josephsons antikvariska bokhandel) består av en kassabok i 

vilket det finns noteringar både för arkivbildaren, samt för en till arkivbildaren 

starkt knuten person. Detta ser jag som en handling som är tämligen unik, och 

har därigenom mer förståelse för att den till viss del betraktas som övrig. 

 

En annan fråga som jag ställt mig under arbetets gång, är man kan säga att det 

finns en mångskiftande förteckningskultur gällande Övrigt-serier, med tanke på 

att jag sett en sådan bred spektra av användningsområden för dessa? Jag måste 

nog svara ja även på den frågan. Det verkar finnas ett par olika bud i 

förteckningskulturen om vilka handlingar som skall räknas som övriga, jag kan 

dock inte se något samband mellan att vissa typer av arkiv, eller vissa personer 

som förtecknat dem, skulle uppvisa ett mönster. Det kanske man dock skulle 

kunna undersöka i en mer omfattande undersökning, som kanske kunde gå mer 

på djupet och titta på hur hela förteckningsarbetet har utförts vid olika 

arkivinstitutioner i landet. 

 

En sådan undersökning skulle kanske kunna leda till att man fann exempel på 

när det går fel i förteckningsarbetet, och att man då får en möjlighet att utforma 
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ett mer pedagogiskt sätt att utföra förteckningshandledning och 

förteckningshandböcker på. Saker man borde trycka på i framtida 

förteckningshandböcker, är enligt mig, att en ordentlig beskrivning av 

verksamheten hos arkivbildaren, samt en ordentlig beskrivning av 

arkivbildarens historia och utveckling. Att även låta en förklaring om varför 

man förtecknat som man gjort bör vara lämpligt, jag tänker då främst på 

exemplet med Lärarhögskolan i Uppsala. 
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5. Källor och litteratur 

 

Arkiv (inklusive förteckningar) 

Allmänna advokatbyrån i Eskilstuna – ULA 

Enköpings-Näs nya elektriska distributionsförening – ULA 

Josephsons antikvariska bokhandel i Uppsala - ULA 

KASU -  kommittén för akademiska sjukhuset i Uppsalas utbyggnad - ULA 

Kriminalvårdsanstalten i Falun – ULA 

Laxforskningsinstitutet – ULA 

Länsveterinären i Södermanlands län - ULA 

Lärarhögskolan i Uppsala – ULA 

Polismyndigheten i Uppsala stad – ULA 

Regionsmusiken, Östra musikregionen: Uppsala musikavdelning. - ULA 

Skinnskattebergs bruks arkiv - ULA 

Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län – ULA 

Söderbloms gjuteriaktiebolag i Eskilstuna - ULA 

Uppsala Bayerska bryggeri – ULA 

Uppsala Läns Hushållningssällskap - ULA 
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