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Inledning 

Denna rapport beskriver vår dokumentation av konstföremål  på Smålands nation och våra 
reflektioner  kring  dokumentation  och  kulturarv.  Vi  ger  även förslag på  hur  nationen  kan 
förbättra sin föremålshantering och förvaring. 

Smålands nation är en av tretton studentnationer i Uppsala. Den grundades 1645 och har 
idag cirka 1000 medlemmar. Nationen sköts och styrs i princip helt av studenter, och ämbeten 
tillsätts genom direktdemokrati på möten som kallas landskap och hålls två gånger per termin. 
Kuratelet  har  stort  ansvar  på  nationen  och  består  av  förste  kurator  som  är  ansvarig  för 
administration och medlemmar, andre kurator som ansvarar för ekonomin och tredje kurator 
som har hand om pubverksamhet och fester. På varje nation finns även en av landskapet vald 
inspektor som fungerar dels som övervakare på nationen och dels som länk till universitetet. 
Några mer kända av Smålands tidigare inspektorer är Anders Celsius, Carl von Linné, Carl 
Peter Thunberg och Elias Fries. Smålands nations första fastighet invigdes 1826 på samma 
tomt där dagens nuvarande nationshus, byggt 1957, står.1

Redan  tidigt  samlade  nationen  på  sig  böcker  och  en  del  porträtt  av  framstående 
medlemmar.  Idag  består  tavelsamlingen  till  största  delen  av  oljeporträtt,  bland  annat 
föreställande  nationens  inspektorer  och  hedersledamöter.  Genom  en  dokumentation  av 
samlingen hoppades vi kunna få en bra bild av läget, samt förhoppningsvis kunna ge tips och 
råd till förbättring av hantering och förvaring av föremål.

Idén till detta arbete kom av att vi hörde talas om att en första utgåva av en bok av Linné 
hade använts som drinkunderlägg. Detta väckte funderingar hos oss om vad nationen skulle 
kunna tänkas ha i sin ägo, samt hur dessa eventuella föremål behandlas.

Syfte och frågeställningar
Syftet  med  denna  rapport  är  att  redogöra  för  den  dokumentation  av  Smålands  nations 
konstföremål som vi utfört. Målsättningen med vårt val av att göra en dokumentering som 
vårt  examensarbete  var  att  skapa  oss  erfarenheter  om dokumentationsarbete,  om vård  av 
föremål  och  att  skapa  bättre  förutsättningar  för  nationen  att  vårda  sina  föremål.  Våra 
frågeställningar kretsar därför kring just dokumentation och kring Smålands nations föremål: 
1) Hur går en dokumentation till? 2) Vilka föremål finns på Smålands nation? 3) Hur vårdar 
nationen  sina  föremål  och  varför?  samt  4)  Hur  kan  nationens  hantering  av  föremålen 
förbättras?  Alla dessa frågor kom delvis  att  besvaras genom vårt  praktiska arbete med att 
dokumentera föremål, men en teoretisk bakgrund var även nödvändig för att skapa klarare 
svar på våra frågor – se kapitlet Teoretisk bakgrund.

1 Göransson, Ulf (2005), ’En drygt 350-årig historia’, bilaga i e-post från Pär Höglund till Pernilla Lönner. 2010-05-16. s. 2.
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Källmaterial och tidigare forskning
De teoretiska utgångspunkter vi använder oss av fokuserar dels på tankar om dokumentation, 
organisering, avgränsning och systematisering, dels på handfast teori om vård och bevarande 
av föremål.

För  stöd  vid  vår  dokumentation  har  vi  använt  oss  av  två  böcker  om nationshusen  i 
Uppsala. Vilmar Ljungdahls artikel ’Smålands nations hus’ i boken Nationshusen i Uppsala, 
redigerad av Albin Roosval och utgiven 1915, samt Nationshusen i Uppsala: En beskrivning  
tillägnad Upsala Universitet vid dess 500-årsjubileum, skriven av Mats Bergman och Jan-
Olof Montelius, utgiven 1977. I dessa beskrivs tavlor, byster, möbler med mera i Smålands 
nationshus och vi har haft stor hjälp av dem när det gäller konsten på Smålands nation och hur 
den har sett ut tidigare. Ytterligare en inblick i nationslivets kulturarv har vi fått genom Lars 
Burmans Att förvalta sitt pund: Om kulturarv och kulturarvsstrategier vid Uppsala universitet  
från 2008. För information om förebyggande konservering har vi använt oss av Tidens tand:  
Förebyggande konservering, redigerad av Monika Fjaestad från 1999, samt boken  Museum 
Ethics från 1997 redigerad av Gary Edison. För teori kring kulturarv och identitetsskapande 
genom  kulturarv  tog  vi  hjälp  av  Eva  Silvén–Garnerts  artikel  ’Samtidsforskning  som  ett 
förhållningssätt’ ur boken Museer och kulturarv: En museivetenskaplig antologi utgiven 2003 
och  redigerad  av  Lennart  Palmqvist  och  Stefan  Bohman.  För  teori  om varför  människan 
organiserar har vi använt oss av The Organization of Information av Arlene G. Taylor, 1999. 
En bit in i dokumentationsarbetet upptäckte vi även ett dokument skrivet 2002 av konservator 
Jörgen Lindbergh där ett fyrtiotal av Smålands nations tavlor och deras skick beskrivs.

Metod och tillvägagångssätt
Vårt arbete kan överblickas i två parallella processer. Den ena berör dokumentationen, det 
praktiska,  medan  den  andra  främst  kretsar  kring  ett  ständigt  tankearbete  om  teori.  Vår 
praktiskt lagda process genererade ett  urval av konstföremål från samlingen och ett excel-
dokument där alla våra dokumenterade föremål finns beskrivna, medan den teoretiska delen 
resulterade i en rapport med fokus på hur vi genomfört vår dokumentering, vårt urval samt hur 
vår samling har och kommer att behandlas. 

Metodredovisningen  som  följer  är  så  som  vår  metod  såg  ut  när  projektet  inleddes. 
Optimeringar av processen tillkom under arbetet. Vårt praktiska arbete inleddes med ett möte 
med Smålands nations förste kurator, Nina Knobloch Blomqvist, för att se om det var möjligt 
att göra en dokumentation av nationens samlingar, vilket vi fick klartecken för. Vid ett andra 
möte  med  henne  klargjorde  vi  att  vi  under  arbetets  gång  skulle  behöva  ett  ostört 
arbetsutrymme och en egen nyckel dels dit, men även till arkivet och de två bokrummen där 
den mesta av den icke upphängda  konsten förvaras. Vi blev tilldelade ett litet förrådsrum i 
källaren som var belamrat med stolar, verktyg och saker som tillhör bland annat nationens kör 
och idrottsförening. De första dagarna rensade vi så gott vi kunde i detta förråd för att sedan 
bygga upp en enkel fotostudio. Den utrustning vi införskaffade var en stark halogenlampa, två 
mindre  skrivbordslampor,  handskar,  en  vit  fondduk,  bokställ,  mätstickor,  labbrockar, 
kamerastativ med mera. I rummet gjorde vi även plats för ett bord för föremålshantering samt 
utrymme för en bärbar dator. 
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Nästa  steg  var  att  gå  igenom  arkivet  och  de  två  bokrummen  för  att  skapa  oss  en 
uppfattning av föremålen. Vi gjorde efter detta en kategorisering där vi delade upp föremålen i 
konst, böcker, textilier och bruksföremål. Vi valde att inleda vårt arbete med att dokumentera 
konstföremålen, att börja där kändes som en bra utgångspunkt då det var en gripbar kategori. 
Dokumentationsarbetet  gick  till  så  att  vi  valde  ut  en  liten  grupp  föremål  i  taget  som vi 
förflyttade från sin ursprungliga plats till det rum där vi byggt upp den tillfälliga fotostudion. 
Här dammades de inglasade föremålen av för att  sedan fotograferas. Målningar och andra 
extremt  känsliga  föremål  rengjorde vi  inte  på  något  sätt.  Varje  föremål  fotograferades  så 
grundligt som möjligt, om det till exempel var en tavla som dokumenterades fotograferades 
både fram- och baksida.  På alla fotografier visades en linjal bredvid föremålet för att visa 
dess storlek.  Fotografierna togs  digitalt  och fördes  sedan över  till  en dator  där  varje  bild 
döptes efter föremålets katalognummer. I vissa fall justerades bilders storlek, beskärning eller 
vitbalans. 

Samtidigt undersökte vi föremålet så grundligt som möjligt och förde in informationen i 
excel-dokumentet.  Excel-dokumentet fungerade som en fiktiv databas i projektet då vi inte 
hade  tillgång  till  någon  verklig  databas,  som  exempel  Sofie  eller  Filemaker. De  olika 
kategorierna  som  beskriver  föremålen  i  vår  dokumentation  valde  vi  utifrån  Museum 
Gustavianums  katalogiseringsmall.2 Eftersom nationens  kuratel  inte  önskade att  samlingen 
skulle föras in i en databas kopplad till något museum har vi anpassat katalogen efter dess 
brukare. De som ska använda katalogen är inte utbildade konstvetare och kategoriurvalet är 
anpassat  därefter.  Våra  kategorier  består  av  inventarienummer,  föremål,  specifikation, 
tillverkare,  år,  mått,  tillstånd,  inskriptioner,  material,  övrig information och placering. Vårt 
inventarienummer består av två inledande bokstäver, SN, vilket betecknar Smålands nation. 
Därefter följer ett tresiffrigt nummer som är individuellt. Vi har under dokumentationen valt 
att  inte  märka  några  föremål  med  inventarienummer  eftersom  nationen  inte  ansåg  det 
nödvändigt. Under nästa kategori, föremål, beskrivs vad det är som dokumenteras. Kategorin 
specifikation specificerar vad det är för föremål. Sedan följer  tillverkare och år och därefter 
föremålets mått i centimeter, basen x höjden. Vi har mätt alla föremåls totala storlek, alltså 
inklusive  eventuell  ram.  Detta  för  att  enkelt  kunna  överblicka  till  exempel 
förvaringsmöjligheter. Sedan följer  tillstånd som väldigt grundläggande beskriver de skador 
som är tydliga även för en lekman. Därefter kommer kategorin  inskriptioner som beskriver 
om någon text påförts föremålet. Därefter följer material. Här har vi inte kunnat anmärka på 
så många föremål  eftersom vi inte har några djupare kunskaper om konstnärsmaterial  och 
tekniker.  Sedan  följer  övrig  information.  Här beskrivs  eventuell  kontext  samt  eventuellt 
motiv. Om vi har kunskap om förvärvet av verket är även detta nedtecknat här. Sist  finns 
kategorin placering där vi antecknat i vilket av de olika bokförråden föremålet förvaras. 

När ett  föremål  fotograferats,  undersökts  och dokumenterats  förde vi  det,  tillsammans 
med övriga föremål från den ”vändan”, tillbaka till det rum det tidigare förvarades i. Detta var 
viktigt eftersom nationens arkivarie och antikvarie, liksom vi, måste kunna hitta tillbaka till 
föremålet. 

Under arbetets gång arbetade vi även mycket med tankekartor, främst i begynnelsefasen. 
Vi förde dessutom en någorlunda kontinuerlig dagbok, för att på så sätt kunna se tillbaka på 
hur arbete och tankar utvecklats. 

2 Dels delgavs vi information om Museum Gustavianums katalogiseringsmall via medstudenter som deltagit  i ett projekt 
inom museet, dels fick vi efter att projektet påbörjats även en utskriven kopia av mallen direkt från John Worley, assisterande 
antikvarie på museet.
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Vi har även skapat en katalog där alla föremål är inskrivna på katalogkort, detta för att 
excel-dokumentet kan vara svårt att överblicka.3 Utöver detta har vi även utformat en ytligare 
katalog  i  listform  där  man  kan  se  katalognummer,  storlek,  placering,  fotografi,  övrig 
information och eventuella inskriptioner.4 Med denna lista kan den som rör sig i samlingen 
lätt koppla information till föremål. Dessa varianter av katalogen kommer vi att överlämna i 
pappersform till  nationens kuratel  för att  nationens aktiva enkelt  ska kunna överblicka sin 
samling och snabbt kunna hitta tillbaka till  föremålet.  Nationen kommer även tilldelas de 
digitala dokumenten där ändringar kan införas.

Det bör nämnas att  eftersom vi  arbetat  i  par har vi  haft  möjlighet till  många givande 
diskussioner om föremål, kulturarv, nationens ansvar och praktiska lösningar. Det har även 
varit en tillgång då vi flyttat konsten från de olika förråden till vår studio, att bära stora tavlor 
själv är inte riskfritt. Eftersom vår dokumentation är gjord helt från grunden har vi lagt mycket 
tid på att organisera och sammanställa all information, samt skapa överblickbara dokument 
för detta.  

3 Bilaga 3, Föremålskatalog.
4 Bilaga 2, Föremålslista.
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Dokumentationsprocess och analys

Här följer en beskrivning av vår dokumentationsprocess samt en analys av våra resultat. Som 
en inledning till detta ger vi en teoretisk bakgrund där vi bland annat går igenom kulturarv och 
identitetsskapande i samband med nationens föremål samt vikten av att  organisera. Vidare 
presenterar vi vår dokumentation där vi går igenom hur vi gått till väga, vilka problem vi stött 
på och vad som vi kunnat göra annorlunda med den kunskap vi nu har. Där efter ges en kort 
presentation av våra resultat där vi bland annat ger exempel på problematiken på nationen, 
felaktig förvaring och föremålens skador. Slutligen följer en genomgång av våra förslag till 
Smålands nation vad gäller hantering och förvaring av föremål. 

Teoretisk bakgrund
Nationerna skapades ursprungligen för att ge studenterna en samlingsplats. Studenter från hela 
Sverige kom till Uppsala för att studera och hade inte möjlighet att åka hem till sina familjer 
så ofta som önskat. Nationen blev ett substitut för hembygden då man där kunde träffa vänner, 
få ekonomisk hjälp och andra viktiga delar av en students vardag. Fest var till en början inte 
det största fokuset för nationerna, även om det var en viktig del av studentlivet också då, utan 
har med tiden blivit en av huvuduppgifterna inom nationsverksamheten. Att anordna och hålla 
i fester och högtidsmiddagar är idag väldigt viktigt, inte bara ekonomiskt utan även för att 
locka medlemmar till sin nation. De studenter som inte deltar i traditionella gasquer eller baler 
tar  ofta  del  i  nationen  genom  att  gå  på  klubbkvällar  eller  pub.  Under  de  traditionella 
festtillställningarna spelar både det materiella och immateriella kulturarvet på nationen en stor 
roll. På Smålands nation pryds väggarna i hela festlokalen av porträtt av före detta inspektorer 
och andra personer av vikt för nationens historia och under middagarna sjungs sånger som 
länge varit närvarande i nationens historia. Tradition är en av nationens grundstenar. 

Stor  problematik  uppstår  när  nationens  ekonomi  sviker  och det  materiella  kulturarvet 
samtidigt är i stort behov av vård. Sådan är situationen på Smålands nation just nu. Mycket av 
den  konst  vi  stött  på  under  vårt  dokumentationsprojekt  är  skadad  och  utsatt  för  stora 
påfrestningar på grund av hur den förvaras. Nationens ekonomiska situation resulterar i att det 
materiella kulturarvet glöms bort och det kulturarv som främst bevaras är det immateriella i 
form av muntliga  traditioner,  musik  och festseder.  Lars Burman,  inspektor  på Värmlands 
nation och professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, skriver i  Att förvalta sitt  
pund att han ”vill understryka kulturarvets betydelse för universitetets identitet och framtid”.5 

I sin skrift redogör han för universitetets immateriella och materiella kulturarv och vikten av 
att  de båda vårdas.  De två  skapar  tillsammans  ett  dynamiskt  och levande kulturarv,  eller 
”kulturkapital” som Burman kallar det.6 På Smålands nation glömmer man, som nämnt, delvis 

5 Burman, L. (2008), Att förvalta sitt pund: Om kulturarv och kulturarvsstrategier vid Uppsala universitet, s. 6.
6 Burman, L. (2008), s. 11.
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bort det materiella kulturarvet och skadar så möjligheter till ett framtida dynamiskt kulturarv. 
Det som inte vårdas idag glöms bort imorgon – och ett kulturarv går förlorat.  På Uppsala 
universitets alla nationer finns föremål med historiskt värde som speglar den traditionsrika 
historia de bär på – men alldeles för lite kunskap om hur man bör vårda dem. 

Vad spelar då föremålen för roll för nationen? Vad kan de göra för nationens framtid? 
Syftet med nationerna var som sagt att skapa en trygg atmosfär för studenter långt bort från 
sina  hemorter.  Att  nationerna  är  ”ett  andra  vardagsrum” är  ett  känt  uttryck  för  Uppsalas 
studenter  och  detta  är  just  vad  de  syftar  till.  Nationernas  ursprung är  alltså  en  fråga om 
gruppidentitet och familjaritet. Eva Silvén-Garnert skriver i sin artikel ’Samtidsforskning som 
ett förhållningssätt’ i boken Museer och kulturarv att: ”genom att idag bidra till ’kulturarvet’ 
skänker museerna vår egen tid värdighet, mening och sammanhang. (…) det är för oss själva 
och vår egen tid vi forskar och samlar. (…) definiera tid och rum och skapa föreställningar om 
det föregående, det pågående och det efterkommande.”7 Visserligen talar Silvén-Garnert om 
museer  men  denna  tanke  kan  även  appliceras  på  andra  kulturarvsaktörer,  till  exempel 
Smålands nation. Hon beskriver tydligt vad syftet med att arbeta med sitt kulturarv är – att ge 
vår egen tid sammanhang och att skapa föreställningar om vår då-, nu- och framtid. Nationen 
bör eftersträva detta då det främjar dess fortlevnad samt stärker känslan av gruppidentitet.

Att samla är en viktig del av kulturarvet, men en samling behöver vård och omsorg. En 
del av omsorgen är att organisera samlingen. Man kan fråga sig varför människan egentligen 
behöver organisera. Varför lägger vi ner så oerhört mycket tid, energi och tankeverksamhet på 
att systematisera och kategorisera det vi har omkring oss? Arlene G. Taylor säger kort och 
gott i sin bok  The Organization of Information att människan organiserar för att lätt kunna 
hämta tillbaka, ”retrieve”, det organiserade.8 I en inlärningsprocess organiserar vi vår kunskap 
så att vi enkelt kan koppla ihop olika kunskap och på så sätt generera ny. I köket organiserar 
vi så att kryddorna står nära spisen så att vi lätt kan nå, ”retrieve”, dem. Vi organiserar allt 
som omger oss och vi gör det både medvetet och undermedvetet. 

Vår arbetsprocess tog sin början då vi frågade oss vad som skulle kunna tänkas finnas i 
Smålands nations källare. En dokumentation blev den stora delen i vårt arbete och i och med 
detta sker automatiskt en organisering av samlingen. För eventuella framtida nyfikna personer, 
som liksom vi frågar sig vad nationen har i sina gömmor, är en katalog det bästa och mest 
enkla sättet att överblicka samlingen. Vi ville dels skapa en organiserad katalog där överblick 
är möjlig, dels rent fysiskt organisera föremålen så att den som söker via katalogen enkelt kan 
hitta föremålet. Problematiskt med vår andra önskan, att fysiskt organisera föremålen på bästa 
sätt, är att nationens byggnad inte rymmer ett organiserat magasin. Nationens arkivarier och 
antikvarier  byts  dessutom  ofta  ut  och  på  grund  av  detta  skapas  okunskap  om  nationens 
föremål och var de finns placerade. Detta skulle en katalog kunna motverka. Då krävs dock att 
katalogen underhålls och att det befintliga systemet introduceras för den nya arkivarien eller 
antikvarien.  Det  tar  tid  och energi  att  skapa ett  väl  fungerande system,  att  rasera  det  går 
däremot  snabbt  och  enkelt.  Underhåll  och  uppdatering  av  katalog  och  magasin  samt 
utbildning av personal är väsentligt. 

7 Bohman, S. & Palmqvist, L. (2003), Museer och kulturarv: En museivetenskaplig antologi. s. 43.
8 Taylor, A. G. (1999), The Organization of Information, s. 2.
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Vår dokumentation
Genom vårt  projekt  har  vi  förvärvat  praktisk  erfarenhet  som kompletterar  den  teoretiska 
kunskap vi sedan tidigare besitter. Vi har stött på många problem som vi tvingats lösa och har 
genom detta kunnat utveckla vår professionella roll. I efterhand inser vi att vi, efter vårt första 
möte med representanten för Smålands nation, borde ha intagit just en mer professionell roll. 
Om vi från början hade begärt ett möte med hela kuratelet skulle vissa problem som berodde 
på  bristande  kommunikation  inom  nationen  kunnat  undvikas.  Genom  att  framföra  vårt 
examensarbete som något som kunde stå nationen till praktisk hjälp, och direkt ställa frågan 
om vad vi kunde göra för att hjälpa nationen, hade arbetets avgränsning varit tydlig för oss 
mycket tidigare. Vid det första mötet ställde vi heller inga krav; det hade varit bra att redan på 
en gång tydliggöra att  vi,  för att  kunna genomföra ett  gott  arbete,  skulle  behöva en egen 
nyckel till källaren och ett ostört arbetsrum med plats för fotografering. Detta var frågor vi 
istället  fick lösa efter hand. Samtliga misstag vi begick under projektets  inledning har sin 
grund i att vi inte hade de förkunskaper som krävdes. Då vi inte tidigare genomfört någon 
dokumentation visste vi helt  enkelt  inte riktigt  i  vilken ända vi skulle börja, hur vår egen 
professionella roll skulle få uttryck, etc. Ett bättre sätt hade alltså varit att på ett professionellt 
sätt ha ett första möte med hela kuratelet och där framföra hur vi ville genomföra vårt projekt 
samt  diskutera  vad  vi  kunde  göra  för  dem.  Redan  vid  det  tillfället  kunde  vi  ha 
uppmärksammat  nationens  konkreta  önskemål,  och  kunnat  informera  dem våra behov för 
arbetet. Detta borde ha resulterat i en projektplanering som kuratelet kunnat ta del av och som 
kunde ha underlättat bland annat kommunikationen under hela projektet.

Vad  gäller  tekniken,  det  vill  säga  att  rensa  upp  i  vårt  källarförråd,  rigga  upp  vår 
fotostudio, införskaffa lampor med mera, var vi också lite väl ivriga att komma igång. Istället 
borde vi ha fundera mer över vad vi ville ha för möjligheter, hur vi ville utnyttja lokalen och 
så vidare. Efter ungefär två veckor hade vi ett möte med John Worley, assisterande antikvarie 
på Museum Gustavianum, då han tillsammans med Urban Josefsson, även han assisterande 
antikvarie,  tidigare  har  varit  handledare  för  ett  liknande projekt  och  därför  kanske  skulle 
kunna ge oss goda råd.9 Från början hade vi tänkt oss ett nära samarbete med dem, men så 
blev inte fallet och vi sköt omedvetet upp att bestämma ett möte med dem. Av John Worley 
fick vi sedan många goda råd, bland annat om skadedjur, litteratur, fototeknik, kontakter samt 
klassifikationer för dokumentationen. Vi fick även en del arbetsmaterial av honom, däribland 
mätstickor  till  fotograferingen.  Vi hade dittills  fotograferat  föremålen tillsammans med en 
vanlig linjal men började därefter fotografera tillsammans med den mätsticka John Worley 
försett  oss  med.  Resultatet  av detta  är  så  klart  att  vår fotografiska dokumentering inte  är 
konsekvent. Detta hade kunnat undvikas om vi hade tagit kontakt med honom tidigare. Vi fick 
även veta att man i deras projekt fotograferade föremålen annorlunda än vad vi gjorde. Istället 
för att fotografera varje föremål rakt framifrån och bakifrån, använde de sig av en bild rakt 
framifrån för mått, en översiktsbild snett uppifrån/framifrån, och vid behov ytterligare någon 
bild av eventuella detaljer och/eller inskriptioner. Kvalitén på våra bilder påverkas självklart 
även av att vi varken hade någon förkunskap om studiofotografering eller en professionell 
fotostudio. 

När vi påbörjade dokumentationsarbetet var vi inte helt säkra på hur vårt urval skulle se ut 
och vad det skulle baseras på. Våra ursprungliga tankar kring detta var att dokumentera så 
9 Under  2009  har  Museum Gustavianum genomfört  ett  projekt  i  samarbete  med studenter  vid  Uppsala  universitet  där 
studenter dokumenterar föremålssamlingar på institutioner vid universitetet. Projektet syftar till att få mer kunskap om vad 
för slags föremål som finns på universitetets olika institutioner.
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många av föremålen i bokförråden som möjligt,  med start i  kategorin konstföremål för att 
sedan arbeta vidare med de andra kategorierna – böcker, bruksföremål och textilier.  Detta 
visade  sig  snabbt  vara  omöjligt  inom vår  tidsram.  Vår  andra  tanke  var  att  dokumentera 
föremål som var av särskild vikt för nationens medlemmar och att knyta an nationens historia 
med identitetsskapandet  på nationen idag.  För att  detta  inte  skulle  grundas på alltför lösa 
antaganden skulle vi vara tvungna att göra ett väldigt stort arbete kring kontext, baserat på 
bland annat  intervjuer  med både äldre  och nuvarande nationsaktiva  och medlemmar.  Inte 
heller  med  detta  urval  skulle  vi  kunna  få  goda  resultat  under  tiden  som  var  avsatt  för 
examinationsarbetet. 

Vid ett senare möte med nationens förste kurator försökte vi inta en mer professionell roll, 
och frågade då vad vi kunde göra för nationen. Svaret blev att göra en inventering av konsten, 
eftersom hon menade att ingen på nationen riktigt känner till vad för konst som egentligen 
finns där. Med den avgränsningen följde sedan övervägningar av vad som räknas till kategorin 
konst. Vi beslutade att behålla alla föremål vi redan hade dokumenterat, och att fortsätta på 
samma sätt. Vi dokumenterade då konsten, men även sådant som inte direkt klassificeras som 
konst. Istället har vi inkluderat inramade brev, fotografier, minnestavlor med mera. På så sätt 
har vi breddat vår inventering så att den utöver konsten även innefattar sådant som ger en bild 
av nationens historia, personer och händelser som har varit viktiga för den. Hit kan bland 
annat nämnas ett inramat fotografi av L.A. Sandberg, vaktmästare på nationen under 1800-
talets slut, samt modeller av arkitekturförslag till det nya nationshus som byggdes 1957.10

Som utgångspunkt  för  våra  kategorier  hade  vi  en  mall  som studenter  som deltagit  i 
Museum Gustavianums projekt utgått från då de dokumenterat föremål på Institutionen för 
materialkemi  vid  Uppsala  universitet.  Vår  mall  kom  alltså  ursprungligen  från  Museum 
Gustavianum, men med vissa förändringar och förenklingar. Vi har valt våra kategorier för att 
få en så bred bild av föremålet som möjligt,  trots den knappa kunskap vi har om det. Till 
exempel är vi egentligen inte befogade att bedöma ett föremåls tillstånd eftersom vi inte är 
konservatorer. Vi valde dock att låta kategorin  tillstånd finnas kvar för eventuella framtida 
arbeten med föremålen. Vi har anmärkt om föremålet har tydliga skador, vad det beror på har 
vi dock inte sagt något om. Att välja ut kategorier har delvis varit problematiskt men detta 
måste dock göras relativt tidigt under arbetet för att förhindra dubbelarbete och oklarheter.

Ett  viktigt  råd vi  fick från John Worley var  att  vi  skulle vara noga med avvägningen 
mellan  att  fortsätta  undersöka  ett  föremåls  kontext  och  att  gå  vidare  till  nästa  föremål. 
Kontexten är en stor del av det som gör föremålet  viktigt  och intressant,  men att  försöka 
bygga upp kontexten till perfektion skapar i många fall snarare stagnation än produktivitet. Vi 
valde att studera vissa föremål mer ingående och kom att få fram både intressanta och viktiga 
fakta om dessa. Om vi valt att kontextualisera alla våra dokumenterade föremål ytterligare 
hade vi inte hunnit dokumentera så många föremål som vi önskat och på så sätt gått miste om 
en viktig  del  av vårt  projekt  –  att  skapa erfarenhet  i  dokumentationsarbete.  Avvägningen 
mellan att kontextualisera och dokumentera ett större antal föremål är både viktig och svår att 
göra.

Eftersom nationens arkivarier och antikvarie inte deltagit i vårt projekt bestämde vi tidigt 
att alla föremål måste återföras till sin tidigare plats efter fotografering och dokumentering så 
att de lätt går att återfinna. Dock insåg vi snart den dåliga förvaringen av många av föremålen 
och beslutade att införa ytterligare en kategori i vår databas –  placering. Vi kunde då flytta 
föremålen till en ny plats eller ny lokal men fortfarande skapa tillgänglighet för de verksamma 
10 Bilaga 3, Föremålskatalog, inv. nr. SN:045, samt SN:024 – SN:026 och SN:028.
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på nationen. Vi fick även veta att nationen som följd av vårt arbete beslutat att genomföra ett 
iordningställande av bokförråden under sommaren, vilket skapar stora förutsättningar för att 
förbättra förvaringen av föremålen. Vi började tänka mer konkret på möjligheten för framtida 
förvaring. Resultatet av detta finns i bilaga 1, innehållande våra förslag till Smålands nation 
om förvaring och behandling av föremålen, som vi även delger nationen.11

Under  vårt  praktiska  arbete  arbetade  vi  även  hela  tiden  med  den  teoretiska  delen  av 
projektet.  Genom  att  läsa  texter  kring  bland  annat  dokumentation,  organisering  och 
förebyggande konservering integrerades hela tiden teori i vårt praktiska arbete. Detta gjorde 
att  vi  kontinuerligt  kunde  koppla teorin  till  det  praktiska  och  på  så  sätt  fördjupa  vårt 
kunskapsförvärvande.

Vår dokumentation är inte slutgiltig. När vi inledde projektet fanns inga förutsättningar 
eller  förberedelser  för  vårt  arbete  –  vi  fick  helt  enkelt  börja  från  början.  Det  fanns  inga 
katalogkort  eller  förteckningar  över  föremålen,  varför  vi  fått  skapa  en  fiktiv  databas  från 
grunden.  Vi  hade  inte  heller  tillgång  till  lokaler  som  var  lämpade  för  vårt  projekt  och 
åtskilliga timmar gick åt till att möblera om och rensa i vårt arbetsrum innan vi ens kunde 
inleda arbetet. Vi hade inte heller någon praktisk erfarenhet av dokumentationsarbete och fick 
genom hela projektet pröva oss fram och lära oss av våra misstag. Under dessa förutsättningar 
krävs  oerhört  mycket  tid  och  energi  för  att  genomföra  ett  sådant  här  projekt. 
Dokumentationsarbetet kommer dock att fortskrida utanför projekttiden så att vi uppfyller vår 
förpliktelse mot nationen och lämnar efter oss en så fullständig katalog som möjligt. Detta är 
extra viktigt då det skapar förutsättningar för framtida arbete med föremålen som till exempel 
den omorganisering som ska genomföras under sommaren.

Våra resultat
Smålands nation har en relativt stor samling tavlor, som till största delen består av porträtt av 
framstående tidigare medlemmar eller personer med annan anknytning till nationen. Det finns 
även ett  antal  byster,  bland  annat  av  Carl  von Linné  och  Per  Henrik  Ling,  den  svenska 
gymnastikens grundare. Väldigt tidigt kunde vi dock konstatera att de två bokförråden, där en 
stor del  av nationens  konst förvaras,  är  väldigt röriga.  Saker står  huller  om buller  mellan 
bokhyllorna och förvaringen är till stor del felaktig. Många tavlor står direkt på golvet, där den 
innersta står lutad mot en vägg och de övriga har staplats bredvid. Det är viktigt att placera 
tavlor rygg mot rygg och framsida mot framsida, vilket ofta inte varit fallet bland de tavlor vi 
har gått igenom. Bland annat har vi hittat en tavla vars ståltråd på baksidan har skavt hål på en 
annan målnings duk.12 

Ett annat exempel på misslyckad förvaring är en inglasad tavla som på grund av att den 
har stått på golvet har blivit skadad av silverfiskar.13 På baksidan står det ”År 1847. Smålands 
nations i Upsala 1a Majkarneval (en brudstass från Värend). (Utfärden till Eklundshof.)”, och 
tillskrivet senare i blyerts: ”Teckning av J.G. Hall.” Efter våra efterforskningar kring tavlan, 
bland annat med hjälp av nationens matrikel från 1847, vet vi att den har en rik kontext och 
torde ha ett  stort  affektionsvärde för  engagerade på nationen.  Den föreställer  ett  iscensatt 
bondbröllop under första maj-karnevalen 1847. Alla personer på bilden tillhör bröllopsföljet, 

11 Bilaga 1, Handbok för antikvarie och andra berörda. 
12 Fjaestad, M. (1999), Tidens tand: Förebyggande konservering, s. 195.
13 Bilaga 2, Föremålslista, inv. nr. SN:010.
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med brudparet i täten, och är iklädda uniformer eller värendsdräkter. Under varje person finns 
namn nedtecknade; en av personerna är Hall själv. Med hjälp av en matrikel kan vi konstatera 
att de flesta personer på bilden var inskrivna vid Smålands nation vårterminen 1847, och att 
samtliga av dem var män – även om många av dem är utklädda till  kvinnor på bilden.14 I 
matrikeln finns även information om när personerna är födda, när de börjat studera, om de har 
någon titel, samt om de är exempelvis recentiorer, seniorer eller examinatorer vid nationen. 
Denna tavla visar tydligt på nationens traditionsrikedom och gruppidentitet och har, anser vi, 
ett stort kulturhistoriskt värde. Att den inte vårdats som något värdefullt, och istället placerats 
på  källargolvet,  är  ett  tydligt  bevis  på  både  okunskap  och  ointresse  för  det  materiella 
kulturarvet på nationen.

Vid ett möte med antikvarien framgick att en inventering av tavlorna skett för några år 
sedan. Var dokumenten om detta fanns visste han dock inte, utan han hänvisade oss till förste 
kuratorn som var i tjänst höstterminen 2006 samt vårterminen 2007. Via henne fick vi till slut 
tag på dokumentet,  som visade sig vara dels  en bildkatalog över 34 olika tavlor,  dels  en 
arbetsbeskrivning och offert från en konservator. Dessa var utfärdade i februari 2002, alltså 
betydligt tidigare än vad antikvarien uppgett. Dokumentet verkar åtminstone till  största del 
behandla  tavlor  som  vid  tillfället  var  upphängda.  Konservatorn,  Jörgen  Lindbergh,  har 
beskrivit dessa tavlors då befintliga skick och vilken åtgärd de behövde samt angett en offert 
för detta. Något som framgick tydligt var att sittande kuratel inte hade en aning om att dessa 
dokument existerar, eller att någon genomgång av tavlorna ens gjorts. Lindbergh beskriver 
åtta av tavlorna som ”torra”, vilket enligt hans kommentar innebär att de har ett akut behov av 
restaurering. Av anmärkningar i blyerts förstår vi att restaurering av tre tavlor genomfördes 
2003. Antagligen fanns en mer långsiktig plan, som av någon anledning sedan avbrutits. Det 
är även tydligt att det råder en stor brist på kunskap kring både föremålen och hur de bör 
förvaras och behandlas. Även om vissa eldsjälar finns, får vi uppfattningen om ett allmänt 
ointresse på nationen för de här föremålen. Något som är ett bra exempel på detta är en annan 
ämbetsmans kommentar. Hon frågade vad det är för tavlor som hänger i ”gamla klubb”, en av 
byggnadens olika salar,  om de var målade av någon känd konstnär och kanske var värda 
pengar. Sedan sa hon att de kanske kunde sälja dem eftersom de ”ändå är så fula”. För vissa 
aktiva verkar nationen endast vara en plats för fest och immateriellt kulturarv. Det är få som 
tänker på det materiella kulturarvets värde.

Ytterligare ett problem vad gäller nationens aktiva är att ämbetsmännen ofta byts ut efter 
något eller några år. Den som väljs till arkivarie eller antikvarie har endast en kort tid på sig 
att hinna få en uppfattning av samlingens storlek och struktur för att sedan kunna organisera 
den  på  ett  tillfredsställande  och  funktionellt  sätt.  Detta  tillsammans  med  ofullständig 
överlämning till efterträdaren är antagligen en av de största orsakerna till att man idag vet så 
lite  om sin samling – kunskapen försvinner  med människan om den inte  skrivs  ned.  Det 
generationsskifte som många museer brottas med syns här tydligt, men i en oerhört mycket 
högre hastighet.

Andra, mer praktiska, svårigheter som begränsar nationens möjligheter att ta hand om sina 
föremål, är dess ekonomi. Nationen är en ideell förening som drivs av studenter, för studenter. 
De enda som är avlönade är de som är heltidsanställda, det vill säga kuratel och köksmästare. 
Som  ideell  förening  med  stort  medlemsantal  och  omfattande  verksamheter  blir  det  inte 
mycket pengar över att ägna till konst och liknande – för det mesta handlar det om att inte gå 
med underskott. Av en tidigare kurator fick vi mot slutet av vår projekttid ett dokument med 
14 Matrikel. Ups. Academ. CATALOGER 1846-50, se vår- och hösttermin 1847.
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bilagor. Dokumentet är en ansökan om medel ur en kulturfond. Pengarna som söktes skulle 
användas till restaurering av de 28 tavlor som då var i behov av restaurering.15 

Problematisk är även byggnaden och de olika lokaler den inhyser. Då huset byggdes 1957 
såg inte nationens verksamhet ut som den gör idag. Verksamheten har vuxit och nu används 
de flesta utrymmena för pub-, klubb- och uthyrningsverksamhet men även kontorslokaler och 
en  hel  del  förvaring  ska  få  plats.  Det  är  stora  krav  som  ställs  på  byggnaden  rent 
utrymmesmässigt. Att avsätta utrymmen endast för konstföremål vore det absolut bästa för 
nationens samling men då knappt arkiv och böcker får plats har konsten helt enkelt stoppats in 
där det funnits luckor. Trånga och oordnade utrymmen resulterar i att man helt enkelt inte kan 
ha någon översikt av sin samling. Vi har i böckerna om nationshusen i Uppsala hittat flera 
tavlor som inte längre går att hitta på nationen.16 Antingen har tavlorna sålts eller skänkts bort 
utan att  detta  antecknats,  eller  så  har  de helt  enkelt  försvunnit  i  oredan.  Detta  är  mycket 
beklagligt. 

Utöver detta tillkommer problemet med att många väggar har utanpåliggande avloppsrör 
eller att de är gjorda i gips. Dessutom är flera rum dåligt isolerade, både mellan rummen och 
utåt gatan. I vårt arbetsrum finns till exempel ett hål i väggen vid fläktsystemets ingång där 
asfaltdamm och annan smuts och fukt mycket lätt tar sig in. Detta är knappast säkra miljöer 
för konst.

Nationen  har  alltså  ett  flertal  problem  att  överkomma  för  att  lyckas  med  sin 
föremålshantering. Dels okunskap och ointresse hos de aktiva, dels det konstanta flödet av nya 
ansvariga  vilket  resulterar  i  förlorad  kunskap,  dels  en byggnad som inte  på något  sätt  är 
anpassad för att rymma en föremålssamling. Trots sina dåliga förutsättningar anser vi ändå att 
nationen med enkla lösningar kan förbättra sin föremålsvård avsevärt. 

Förslag till förändring av hantering och förvaring
Alla  som handskas  med  föremål  i  samlingar  behöver  nödvändiga kunskaper  om hur  man 
arbetar med samlingar. Efter vår genomgång av föremål i Smålands nations bokförråd kan vi 
konstatera ett stort behov av en grundläggande kunskap kring förebyggande konservering. I en 
verksamhet med ständig cirkulering av de personer som är ansvariga för föremålen är det även 
av yttersta vikt att rutiner och kontinuitet för föremålshantering och förvaring skapas. Genom 
att känna till orsaker till föremåls nedbrytning kan man begränsa en nedbrytning av föremålen 
orsakad av naturliga eller mänskliga faktorer. På så sätt kan föremålen hålla längre och då 
även bli tillgängliga för fler personer.17 Våra förslag till Smålands nation handlar därför främst 
om förebyggande konservering.

De lokaler vi har fokuserat på är dem där konst förvaras, det vill säga de två bokförråden i 
källaren. Som tidigare nämnts är dessa lokaler dåligt anpassade för konstföremål. Det finns 
många miljöfaktorer inomhus att ta hänsyn till, men de som är kanske viktigast och dessutom 
lättast att åtgärda är ljus samt lufttemperatur och luftfuktighet. Allt ljus är skadligt  för både 
organiska  och  icke-organiska  föremål  och  material.  De båda  bokförråden är  utan  fönster, 
vilket är positivt då dagsljus ger sex gånger så mycket ultraviolett ljus som en glödlampa.18 

15 E-post från Pär Höglund till Pernilla Lönner, 2010-05-16.
16 Bergman, M. och Montelius, J. O. (1977), Nationshusen i Uppsala; Roosval, A. (1915), ”Smålands nations hus”, s. 174-
198.
17 Fjaestad, M. (1999), s. 11.
18 Fjaestad, M. (1999), s. 264 f.
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Det  är  viktigt  att  belysningen  i  rummen  enbart  är  tänd  då  de  används,  till  exempel  bör 
strömbrytare inte sitta utanför det aktuella rummet. Risken finns då att lamporna i rummet är 
tända utan att  det  syns utifrån. Vid hantering av föremål  är 150 lux det rekommenderade 
glödljuset i magasinet.19

Vad gäller luften är det viktigt att eventuella förändringar av luftfuktighet sker långsamt. 
Detta bör alltid övervakas av en mätare. Många föremål består av flera olika material vars 
riktmedel för optimala förhållanden varierar. De flesta föremålen på Smålands nation, bland 
annat papper, textil,  konst på duk och papper, kan förvaras i förhållanden som hör till  ett 
allmänt  magasin.  Temperaturen  bör  vara  18ºC  eller  svalare  vintertid.  Den  relativa 
luftfuktigheten  (RF%)  bör  ligga  mellan  40  och  60  procent.  För  att  undvika  instabil 
luftfuktighet,  som ökar  risken  för  spänningar  och  sprickbildningar  i  föremål  av  organiskt 
material, kan kontroll av luftfuktigheten vara nödvändig.20 Luftfuktigheten kan mätas med en 
hygrometer, en fuktmätare. Enkla sådana finns att införskaffa på bygghandlar. Det bör även 
vara  luftigt  och  dammfritt  i  ett  allmänt  magasin.  Damm  kan  leda  till  attacker  av 
mikroorganismer och en ökad nedbrytning av materialet.  Att hålla rent kring föremålen är 
viktigt, dock får man vara uppmärksam så att man inte skadar dem. Föremålen i sig ska inte 
rengöras utan detta bör överlåtas till en konservator. Om man till exempel skulle rengöra en 
gipsfigur  med en blöt  trasa kan det  ha förödande konsekvenser  eftersom gips  är  lösligt  i 
vatten. För att undvika ansamling av damm kan föremål täckas med ett material som andas 
och inte fäller.21

Nationen har utöver sin konst många andra sorters föremål, bland annat många fotografier 
och  negativ.  Färgnegativ,  färgkopior  och  diapositiv  bör  förvaras  i  ett  kylt  magasin  där 
temperaturen är 0-4ºC, och den relativa luftfuktigheten mellan 10 och 20 procent. Tillgång till 
ett sådant utrymme kan dock vara både svårt och kostsamt.22

Det finns även mycket att tänka på när det gäller lokalernas utformning och hur föremål 
placeras i dem. Arkivhandlingar och annat ömtåligt material bör inte vara placerat intill  en 
yttervägg, eftersom detta medför en risk för fuktskador. Vattenrör, värmerör, regnvattenrör 
eller gasrör bör inte heller finnas i lokalerna, men är vanligt i museimagasin och medför då en 
stor risk att ta hänsyn till. Inga hyllor eller föremål bör placeras under rör, såvida dessa inte 
har  dränageplåtar  eller  rännor  för  att  avleda  eventuellt  läckande vatten.23 I  de  båda 
bokförråden där konstföremål förvaras finns rör dragna på väggar och i tak. Vad dessa rör har 
för funktion har vi ingen kunskap om men man kan anta att det är vätska som rör sig i dem. 
Det finns alltså  risk för läckage. Under alla  dessa rör finns saker placerade,  både böcker, 
tavlor, byster och arkivhandlingar. Då rummen ligger i en källare och har golvbrunn finns det 
även en risk för bakvatten vid extrema regnfall.24 Detta är en av anledningarna till att det är så 
viktigt att inte ha föremål placerade direkt på golvet. En annan mycket god anledning till att 
lyfta förvaringen från golvet är den stora risken för angrepp från skadedjur. I åtminstone ett av 
bokrummen har vi  upprepade gånger stött  på  silverfiskar.  Dessa  lever i  avloppet  och äter 
gärna på föremål av bland annat papper.25 Den tidigare nämnda tavlan föreställande en första 
majkarneval  har  skadats  av  just  silverfiskar.  Nationen  bör  på  grund  av  detta  kontakta 

19 Fjaestad,  M.  (1999),  s.  443.  Lux  är  SI-enheten  för  illuminans  (belysning).  SI-systemet,  från  franskans  "Système 
International d'Unités", är en internationell standard för måttenheter och prefix.
20 Fjaestad, M. (1999), s. 267.
21 Fjaestad, M. (1999), s. 108, s. 196.
22 Fjaestad, M. (1999), s. 267.
23 Fjaestad, M. (1999), s. 64.
24 Fjaestad, M. (1999), s. 107.
25 Fjaestad, M. (1999), s. 315.
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Anticimex för råd om hur de ska bekämpa sina skadedjur. För att inte riskera fortsatta angrepp 
på föremål bör de lyftas från golvet.

I  bokförråden  finns  ett  flertal  konstverk  i  olika  skick.  Varje  konstverk  är  ett  enskilt 
föremål  som på grund av sin tidigare historia kan reagera på oväntade sätt.  Merparten av 
föremålen vi har dokumenterat är målningar på duk. För att minimera risken för skador av 
dessa  är  det  väldigt  viktigt  med  rutiner  för  hantering  och  förvaring.  I  Tidens  tand:  
Förebyggande konservering finns bra checklistor för detta. Bland annat bör man innan man 
tar i en målning försäkra sig om att målning och ram är stabila och tål en förflyttning – och 
överväga om en sådan ens är nödvändig eftersom konst bör hanteras så lite och sällan som 
möjligt.  Andra  viktiga  punkter  i  checklistan  är  att  målningen  bör  sitta  fast  ordentligt  i 
prydnadsramen, att transportvägen ska vara fri och slutdestinationen förberedd, att man redan 
i förväg ska veta om det behövs hjälp av ytterligare en person för att till exempel bära eller 
öppna dörrar. För alla föremål i en samling gäller dessutom att man, när man handskas med 
dem,  använder  plast-  eller  bomullshandskar.  Att  ta  i  ett  föremål  med  en  bar  hand  ger 
fettfläckar som med tiden förstör ytan.  När man bär en målning bör man även ta av smycken 
och annat som kan skada den.26  Att ha en väl fungerande katalog med mycket information om 
föremålet är mycket viktigt då det minskar risken för onödig hantering av det.

Vad gäller förvaring anser vi att nationen bör försöka samla all sin konst i en och samma 
lokal.  Detta  skulle  bidra  dels  till  en  bättre  överblick  av  samlingen,  dels  till  bättre 
förutsättningar  för  den  förebyggande  vården.  Genom  att  fästa  stora,  stadiga  galler  på 
betongväggar eller mellan tak och golv kan ett flertal tavlor förvaras hängande. Detta är ett 
smidigt sätt att förvara de tavlor som är tillräckligt friska för att klara den sortens förvaring då 
den tar lite plats i lokalen. De tavlor som inte klarar av en hängande förvaring kan ligga ned 
på hyllplan. Då detta tar mycket utrymme kan man även bygga ett enkelt ställ, som ett stort 
CD-ställ för tavlor, där tavlorna kan stå upp. Detta är dock ingen optimal lösning och bör 
undvikas. Byster och andra föremål som inte kan hängas bör stå i en stadig hylla med gott om 
utrymme mellan så att det inte finns risk för att de skaver mot varandra.27 

Fördelarna med förebyggande konservering är många. Man kan skapa bra lösningar med 
enkla medel och i längden blir den preventiva vården mycket billigare än om man lämnar in 
ett mycket skadat föremål till en konservator. Preventiv vård tar dessutom mindre tid i anspråk 
och  skadar  inte  föremålet  lika  mycket  som  konservering  eller  restaurering,  efter  det  att 
nedbrytning eller skada har uppkommit, gör.28

Det  är  viktigt  att  kontinuerligt  gå  igenom  sina  föremål  och  vara  uppmärksam  på 
förändringar. Genom detta kan man skaffa sig en helhetsbild av samlingen som är nödvändig 
för att kunna prioritera vård av rätt föremål. Detta bör vara en rutin för nationens antikvarie.

26 Fjaestad, M. (1999), s. 185, 192, 193.
27 Fjaestad, M. (1999), s. 194 f.
28 Edson, G. (1997), Museum Ethics, s. 196.
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Slutdiskussion

Smålands  nation  har  i  sin  ägo  en  intressant  och  för  nationen  betydande samling.  Många 
föremål  visar  på  en  traditionsrikedom och  bär  spår  av  de  många människor  som lämnat 
avtryck i nationens historia. Vi anser att det finns ett flertal föremål i samlingen som har stora 
kulturarvsvärden och att dessa bör vårdas som sådana.

Vår första frågeställning om hur en dokumentation går till har vi fått besvara genom att 
lära oss om dokumentationsarbete från grunden. Det är tydligt att förkunskaper och att ett 
professionellt förfarande är av vikt. Trots att dokumentationen inte blev så omfångsrik som vi 
från början planerat ger den en god bild av samlingen, dess tillstånd och behov. Smålands 
nations samling består av många olika sorters föremål, bland annat tavlor, byster och en stor 
mängd böcker. Vår dokumentation grundade sig på ett urval med fokus på konsten. 

Som ägare av kulturhistoriska föremål har Smålands nation ett etiskt ansvar att vårda sina 
föremål, dels gentemot sin egen organisation och sina studenter, dels gentemot det omgivande 
samhället. En kulturhistorisk samling är inte bara av vikt för de som är delaktiga i den grupp 
som samlingen speglar, utan är även en viktig del av de som inte är delaktiga. Samlingar visar 
inte bara på gruppidentitet utan även olikheter. Genom dessa olikheter kan vi lära oss om oss 
själva och om varandra. Smålands nations föremål berättar om Småland, om hur landskapet 
Småland  symboliskt  finns  i  Uppsala  och  om  vad  nationen  har  för  betydelse  för  sina 
medlemmar.  Föremålen  berättar  även  om  nationsväsendet  i  sig,  hur  nationerna  och 
universitetsväsendet vuxit fram och om hur relationen mellan nation, universitet och samhälle 
har sett ut. Föremålen berättar även om enskilda personers liv och framgångar, personer som 
inte bara är av vikt för nationen utan även för resten av samhället. En kulturhistorisk samling 
tillhör alltså inte bara de som äger den rent fysiskt.

De slutsatser vi  drar av vårt  arbete är  att  det  finns fyra grundläggande orsaker till  att 
samlingen  idag  mår  som den  gör  nämligen  dålig  ekonomi,  byggnadens  förutsättningar, 
nationsverksamhetens uppbyggnad samt okunskap och ointresse. 

Att vårda sina föremål betyder inte alltid att man måste restaurera dem hos en konservator 
för  stora  omkostnader,  utan  mycket  kan  göras  med  små  medel  och  liten  kunskap genom 
förebyggande konservering. Smart förvaring, kontrollering av ljus och luft, grundutbildning av 
personal och en organiserad katalog är bara några av de steg man kan ta mot en bättre vård av 
sin samling. I Smålands samling finns dock ett stort antal föremål, främst målningar, som är i 
akut  behov av restaurering.  Detta fastslogs av en konservator som gick igenom nationens 
konst 2002 och sedan dess har bara sex tavlor restaurerats.29 På grund av nationens ekonomi är 
det inte troligt  att  alla  de föremål  som är i  behov av restaurering kommer att  restaureras, 
därför anser vi att nationen måste ta på sig den svåra uppgiften att välja ut vissa tavlor som 
man  vill  rädda.  Vi  anser  att  nationen  bör  ta  hjälp  av  någon  med  expertkunskaper  inom 
konstområdet, förslagsvis från universitetets konstsamling, och även en konservator. Mycket 
kan ha hänt med föremålen sedan 2002 och man bör därför genomföra en genomgång av 
29 E-post från Pär Höglund till Pernilla Lönner, 2010-05-16.
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konsten på nytt. Att avgöra vilka föremål som är värda att rädda är en svår uppgift som även 
bör diskuteras flitigt  bland nationens  ansvariga.  Detta  skulle  dessutom kunna generera  ett 
större intresse för konsten på nationen och på så sätt hjälpa samlingen även på det sättet.

Att  nationen,  på grund av vårt  projekt,  nu beslutat  att  genomföra en genomgång och 
omorganisering av nationens arkiv och bokförråd ser vi som ett bra första steg mot en bättre 
kunskap om samlingen – och dessutom som just tecken på ökat intresse. Om man vet vad man 
har  på  nationen  blir  det  lättare  att  börja  arbeta  med  vård  av  föremålen.  Genom  vår 
dokumentation har nationen ett underlag för att fortsätta arbeta med att bygga en katalog över 
sin  samling.  Det  är  viktigt  att  dokumentationsarbetet  fortsätter  eftersom  vi  endast 
dokumenterat en del av den stora samling nationen äger. För att katalogen ska kunna fungera i 
praktiken är det oerhört viktigt att nationens personal använder den på rätt sätt, till exempel att 
man  antecknar  om  en  tavla  flyttats,  om  ny kontext  upptäckts,  eller  om  en  tavlas  skick 
förändras.  En  stor  fara  för  samlingens  välmående  är,  som  tidigare  påpekats,  de  många 
generationsskiftena bland personalen. Eftersom personalen ofta byts ut är det oerhört viktigt 
att anteckna varje förändring så att ingen kunskap går förlorad. 

En intressant  aspekt  av nationen är att  det  immateriella  kulturarvet  är  så mycket  mer 
levande på nationen än det materiella. Vanligtvis kan man ofta uppleva det motsatta på en 
gammal institution där det kanske finns många gamla föremål som berättar om historien. På 
Smålands nation är sång, musik, festseder, spex och andra traditioner mycket framträdande 
och är en definierande del av nationslivet. Det materiella kulturarvet glöms däremot till viss 
del bort. Vi tror att detta inte är helt vanligt utanför Uppsalas nationsliv och att det kanske 
beror  på  just  festens  förmåga  att  sprida  muntliga  traditioner.  Detta  kan  ses  som  en  av 
nationens stora tillgångar – att det immateriella kulturarvet lever och frodas.

Att genomföra en dokumentation av detta slag har varit fruktsamt för både oss och för 
nationen och vi hoppas på att nationen kommer att arbeta vidare med sin samling och få bättre 
kunskap om den. På grund av att kårobligatoriet avskaffas från och med sommaren 2010 är 
nationernas framtid är osäker. Nationerna har en möjlighet att använda sig av sitt kulturarv för 
att stärka sin gruppidentitet och lyfta fram sin nations historia för att främja sin framtid. 
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Sammanfattning

Vårt arbete har syftat till  att  stärka vår kunskap om dokumentationsarbete genom praktisk 
erfarenhet. Ytterligare en målsättning var att skapa förutsättningar för dem som arbetar med 
samlingen att kunna vårda den på bästa sätt. 

Vår  teoretiska  utgångspunkt  har  varit  litteratur  om  föremål  på  nationen,  tidigare 
dokumentering av dem, litteratur om samlande, dokumentation, föremålsvård och kulturarv. 
Vår dokumentering har genomförts i nationens källare där en studio riggats upp. Föremålen 
har fotograferats och deras egenskaper har registrerats i ett excel-dokument som fungerar som 
katalog. 

Arbetet  har  resulterat  i  denna  rapport  som redogör  för  hur  en  dokumentation  av  en 
samling  kan  genomföras  och  för  hur  man  med  enkla  medel  kan  utöva  förebyggande 
konservering.

Vi  har  även  skapat  en  handbok  till  preventiv  konservering  samt  en  katalog  och  en 
föremålslista med fotografier över föremålen som överlämnas till  nationens aktiva.  Arbetet 
har även resulterat i att nationen beslutat att genomföra en omorganisering av sina bokförråd 
där konsten förvaras.
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Att handskas med föremål i Smålands nations bokförråd

Alla som rör sig i bokförråden och handskas med föremål där måste vara medvetna om hur 

man beter sig nära samlingar. Det är viktigt att nyvalda arkivarier, antikvarier, kuratel och 

andra som kommer att ha med bokförråden att göra introduceras för dessa ordentligt. De bör 

få en genomgång dels av lokalerna och dels av de dokument som rör kataloger, föremål och 

bokförråden.  I  detta  dokument  ges  information  och  förslag  kring  föremål,  hantering  och 

förvaring.  Dessa  är  baserade  på  förebyggande  konservering,  som  går  ut  på  minska 

nedbrytningen  av  en  samling  genom  preventiva  åtgärder.  Fördelarna  med  förebyggande 

konservering är många. Man kan skapa bra lösningar med enkla medel och i längden blir den 

förebyggande vården mycket billigare än om man lämnar in ett väldigt skadat föremål till en 

konservator.  Förebyggande konservering är dessutom mindre tidskrävande och skadar inte 

föremål lika mycket som konservering eller restaurering efter redan befintlig nedbrytning eller 

skada.

I detta häfte finns:

• En checklista med de mest grundläggande reglerna för bokförråden. Kan med fördel 
skrivas ut och sättas upp på dörrarna. 

• En genomgång av  hur  man  bör  handskas  med  föremålen  i  bokförrådet.  Här  finns 

information om hur man handskas med bland annat tavlor, hur man bör gå igenom 

föremålen och uppdatera föremålskatalogen.

• Information om lokaler.

• Förslag på enkla praktiska förändringar som kan förbättra förvaringen av föremål på 

nationen. 

• Förslag på kontaktpersoner, litteratur och museiprodukter.

• En tom tabell där antikvarie skall fylla i förändringar av ett föremål. När information 

införts i en tabell skall informationen flyttas över till katalogkort och föremålslistan.
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CHECKLISTA

• Släck lampan efter dig! 

• Använd handskar! 

• Ingen mat eller dryck i lokalen!

• Inga  föremål  får  ställas  direkt  på 

golvet! 

• Håll ordning runt om föremålen! 
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Att handskas med föremålen

Att handskas med målningar 

I bokförråden finns ett flertal konstverk i olika skick. Varje konstverk är ett enskilt föremål 

som på grund av sin tidigare historia kan reagera på oväntade sätt. Merparten av föremålen vi 

har dokumenterat är målningar på duk. För att minimera risken för skador av dessa är det 

väldigt  viktigt  med  rutiner  för  hantering  och  förvaring.  I  Tidens  tand:  Förebyggande 

konservering, redigerad av Monika Fjaestad, finns bra checklistor för detta. 

Bland annat:

• Överväg först om en förflyttning verkligen är nödvändig. Konst bör hanteras så lite 

och sällan som möjligt. 

• Innan du tar i en målning, försäkra dig om att både duken och ramen är stabila och tål 

en förflyttning. 

• Målningen bör sitta fast ordentligt i prydnadsramen för att duken inte ska utsättas för 

slitningar. 

• Transportvägen ska vara fri och slutdestinationen förberedd. 

• Du ska redan i förväg veta om det behövs hjälp av ytterligare en person för att till 

exempel bära eller öppna dörrar. 

• Använd  plast-  eller  bomullshandskar,  som  alltid  när  du  handskas  med  föremål  i 

samlingen.  Annars  lämnas  fettfläckar  från  händerna,  och  dessa  förstör  med  tiden 

målningars yta. 

• Ta av smycken och annat som kan skada målningen när du bär den. 

Genomgång av föremål 

För att  undvika  onödig  hantering av  föremålen  är  det  viktigt  att  katalogen över  dessa är 

uppdaterad och korrekt. Att skapa fasta rutiner är ett måste. Antikvarien bör gå igenom alla 

föremål en gång varje år, förslagsvis bör han/hon ha en obligatorisk uppgift i detta varje vår- 

alternativt  hösttermin.  Det  som då  ska  kontrolleras  är  var  att  alla  tavlor  och  föremål  är 
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placerade, om de är utlånade, om de har fått vård, vilka skador de har, etc. Det är även bra att 

kontrollera att spikar, krokar, och vajrar är väl fästa och kraftiga nog att hålla uppe målningen. 

Genom att kontinuerligt gå igenom nationens föremål och vara uppmärksam på förändringar 

kan man skaffa sig den helhetsbild av samlingen som är nödvändig för att kunna prioritera 

vård av rätt föremål. 

Föremålskatalogen

Det är oerhört viktigt att ordning och information i föremålskatalogen stämmer överens med 

verkligheten.  Under  den  årliga  kontrollen  av  föremålen  skall  informationen  i  katalogen 

uppdateras.  Detta  skall  även  göras  fortlöpande  om  något  föremål  exempelvis  flyttas, 

restaureras, skadas eller lånas ut. 

Förhållanden i lokalerna

Ljus

Allt ljus är skadligt för både organiska och icke-organiska föremål och material. Det är viktigt 

att belysningen i rummen enbart är tänd då den används, till exempel bör strömbrytare inte 

sitta utanför det aktuella rummet. Risken finns då att lamporna i rummet är tända utan att det 

syns utifrån. Se till att alltid släcka efter dig när du lämnar lokalen!

Luftfuktighet

Vad gäller luften är det viktigt att eventuella förändringar av den relativa luftfuktigheten (RF

%) sker  långsamt  för  att  minska  risken  för  spänningar  och  sprickbildningar  i  föremål  av 

organiskt  material.  Luftfuktigheten  bör  alltid  övervakas  av  en  mätare  som  kontrolleras 

regelbundet. En enklare hygrometer finns att köpa på till exempel Clas Ohlsson.

Många föremål  består  av  flera  olika  material  vars  riktmedel  för  optimala  förhållanden 

varierar. De flesta föremål på Smålands nation, bland annat papper, textil, konst på duk och 

papper, kan förvaras i förhållanden som hör till ett allmänt magasin. Temperaturen bör vara 

18ºC  eller  svalare  vintertid  och  den  relativa  luftfuktigheten  mellan  40  och  60  procent. 

Nationen har utöver sin konst många andra sorters föremål, bland annat många fotografier och 

negativ. 
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Färgnegativ, färgkopior och diapositiv bör förvaras i ett kylt magasin där temperaturen är 

mellan 0-4ºC, och luftfuktigheten mellan 10 och 20 procent. Tillgång till ett sådant utrymme 

kan dock vara både svårt och kostsamt.

Luftfuktighet och målningar

Materialen i tavlor är hygroskopiska, vilket innebär att de strävar efter att hålla samma relativa 

luftfuktighet som omgivningen. Beroende på klimatet i omgivningen tar de därför upp eller 

avger fukt. Om luften är för torr kan det leda till uttorkningsskador, till exempel krympning, 

krackelering  och  sprickbildning.  För  fuktig  luft  kan  däremot  orsaka  svällningar  och 

fuktskador,  samt  mögel-  och  skadedjursangrepp.  Stora  variationer  i  luftfuktighet  är  ofta 

skadligare än att  konstant ha det för torrt  eller för fuktigt,  eftersom man då får  rörelser i 

materialen som framkallar krackeleringar, bubblor och sprickor. 

Damm och städning

Det bör även vara luftigt och dammfritt i ett allmänt magasin. Damm kan leda till attacker av 

mikroorganismer och en ökad nedbrytning av materialet. För att undvika ansamling av damm 

kan  föremål  täckas  med  ett  material  som andas  och  inte  fäller,  exempelvis  en  urtvättad 

lakansväv.

Att hålla rent kring föremålen är viktigt, dock får man vara uppmärksam så att man inte 

skadar föremålen. Föremålen i sig ska i de flesta fall inte rengöras av någon på nationen, detta 

bör överlåtas till en konservator. Om man till exempel rengör en gipsfigur med en blöt trasa 

kan detta  ha förödande effekter eftersom gips är  lösligt  i  vatten.  Inte heller  målningar får 

rengöras med en fuktig trasa eller liknande, eftersom det kan skada fernissor och färgskikt. 

Dessutom kan krackeleringar uppstå på grund av att fukten kan tränga in i målningen. Något 

man däremot kan göra med målningar är att damma av färgytor och ram minst en gång per 

månad med en mjuk fjädervippa. På så sätt undviks en beläggning av lös ytsmuts. 

För övrigt ska man aldrig försöka laga en skadad målning själv! Felaktiga åtgärder orsakar 

ofta ännu mer skador, vilket gör framtida konservering svårare och dyrare. 
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Lokalerna

Det finns mycket att tänka på när det gäller lokalernas utformning och hur föremål placeras i 

dem. Några av de mest grundläggande är:

Ytterväggar Arkivhandlingar  och  annat  ömtåligt  material  bör  inte  vara  placerat  intill  en 

yttervägg, eftersom detta  medför en risk för fuktskador.  Låt inte heller  dina 

målningar hänga mot ytterväggar av sten utan att ha distans mellan målningen 

och  väggen  eftersom  fuktvandring  mellan  vägg  och  målning  då  kan  ske. 

Fuktvandringen kan ge upphov till skador i duk och färgskikt.

Rör Vattenrör, värmerör, regnvattenrör eller gasrör bör inte finnas i lokalerna, men är 

vanligt i magasin och medför då en stor risk att ta hänsyn till. Inga hyllor eller 

föremål bör placeras under rör, såvida dessa inte har dränageplåtar eller rännor 

för att avleda eventuellt läckande vatten. I de båda bokförråden finns rör dragna 

på väggar och i tak. Under dessa finns saker placerade, både böcker, tavlor, 

byster och arkivhandlingar. 

Golvbrunn Då rummen ligger i en källare och har golvbrunn finns det en risk för bakvatten 

vid extrema regnfall. Detta är en av anledningarna till att det är så viktigt att 

inte ha föremål placerade direkt på golvet! 

Skadedjur

En annan mycket god anledning till att lyfta förvaringen från golvet är den stora risken för 

angrepp  av  skadedjur.  I  åtminstone  det  inre  bokförrådet  finns  silverfiskar.  Dessa  lever  i 

avloppet och äter gärna på föremål av bland annat papper. För att inte riskera fortsatta angrepp 

på föremål bör dessa lyftas från golvet. Andra vanliga skadedjur är pälsängrar och mal. Var 

uppmärksam på alla sorters insekter och försök ta reda på vad det är för djur. Mer information 

om skadedjur finns i  Tidens  tand.  Nationen bör även kontakta Anticimex  för råd om hur 

skadedjur ska bekämpas. 
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Förvaring och förslag

Det finns alltså flera anledningar till att inga föremål skall förvaras direkt på golvet, inte ens 

under en kortare tid. Inga föremål bör heller staplas ovanpå eller mot varandra då detta orsakar 

nötning. 

Tavlor ska, om de inte är skadade, förvaras hängande. Genom att fästa stora, stadiga galler 

på betongväggar eller mellan tak och golv kan ett flertal tavlor förvaras hängande. Detta är ett 

smidigt sätt att förvara de tavlor som är tillräckligt friska för att klara denna sortens förvaring 

då den tar lite plats i lokalen. Är det nödvändigt att förvara några tavlor stående måste de stå 

placerade med rygg mot rygg och framsida mot framsida. Detta för att ståltråd på baksidan av 

en tavla inte skall skava på en annan målnings duk. Tavlor som inte klarar av en hängande 

förvaring kan även placeras liggande på hyllplan. Man kan även bygga ett enkelt ställ, som ett 

stort CD-ställ för tavlor, där tavlorna kan stå upp. På så sätt undviks att de lutar och skaver 

mot varandra. Detta är dock absolut inte någon optimal lösning och bör i stort sett undvikas. 

Byster och andra föremål som inte kan hängas bör stå i en stadig hylla med gott om utrymme 

mellan varandra så att det inte finns risk för att de skaver mot varandra. Ett tyg som skyddar 

mot damm och annan smuts kan som nämnts användas. Det är dock viktigt, för alla föremål, 

att rätt förpacknings- eller skyddsmaterial används, eftersom vissa på sikt kan vara skadliga 

för olika föremål.

Även textil är hygroskopiskt och är alltså känsligt för fukt och torka. Textilföremål är ofta 

stora och utrymmeskrävande och det gör att man ofta viker och packar dem på skadliga sätt. 

Att förvara textil vikt kan leda till att det blir bristningar vid vecken. Helst ska textil förvaras 

liggande och sällan hanterad. Flaggor ska inte rullas mot sin egen stång, de ska vikas med 

papprullar i vikningen och förvaras liggande.

Det vore optimalt att försöka samla all nationens konst i en och samma lokal. Detta skulle 

bidra  till  dels  en  bättre  överblick  av  samlingen,  dels  till  bättre  förutsättningar  för  den 

förebyggande vården. 

I det främre bokförrådet finns en lång kal vägg på högersidan från ingången, mitt emot 

kompakthyllorna (rullmagasinet). Tyvärr kan tavlor inte hängas här, eftersom väggen är av 

gips. Vid denna vägg står idag två bokhyllor, men det skulle kunna få plats fler. Dessa bör stå 
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i nivå med de fasta bokhyllorna på vänstersidan, så att det finns utrymme kvar i gången ned 

mot bortre väggen. De fria delarna av den vänstra långväggen lämpar sig inte att hänga tavlor 

på, då det går ett rör i taket där. Här bör även det som står direkt under röret inspekteras, och 

dränageplåt eller avledningsrännor installeras. Den inre kortväggen är av betong och där finns 

i  nuläget en lös bokhylla  och några fasta hyllplan.  Den lösa bokhyllan bör flyttas  till  den 

tomma långsidan till höger i rummet från ingången. Hyllplanen kan plockas ner och på så sätt 

göra plats för ett nät där tavlor kan hängas på vänstra delen av väggen. Den högra delen skulle 

kunna användas till en uppbyggd tavelförvaring mellan golv och tak. 

Det inre bokförrådet består av hyllor längs med tre av väggarna. Även i mitten av rummet 

står två bokhyllor. Längs den fjärde väggen finns en hylla med olika föremål, samt byster som 

står löst på golvet. Att bysterna står placerade som de gör är inte optimalt, men de flesta är för 

stora för att kunna stå i en hylla. Däremot borde de komma upp från golvet, samt på något sätt 

skyddas så att  man inte  slår  i  dem.  Till  exempel  skulle  en stor trälåda kunna byggas där 

bysterna ryms. Optimalt vore att man även kan stänga om bysterna så att risken för att gå in i 

dem minskar.  

Det mest grundläggande för att ha en bra föremålsvård är att man håller ordning och reda 

både  i  magasin  och  i  katalog.  Katalog  och  föremålens  placering  måste  hela  tiden 

överensstämma för att magasinet ska fungera optimalt. Den som arbetat i magasinet måste se 

till att hålla ordning efter sig, mat och dryck får absolut inte införas i lokalen. Man bör även ha 

en hylla som endast är till för anteckningsmaterial, utrustning så som till exempel handskar 

samt information mellan till de som rör sig i lokalerna.

Kontaktpersoner, litteratur, museiprodukter

Kontaktpersoner

Att  ta  hjälp  av  experter  är  värdefullt  och  ökar  både  kunskap  om  och  standard  på 

föremålsvården. Några namn som kan vara aktuella:

Knut Knutsson, hedersledamot på Smålands nation samt antikexpert. Kanske kan man få råd 

och stöd av honom. Han kan tänkas ha ett personligt intresse i nationens samling.

Margareta  Dahlman-Nisser,  antikvarie  på  universitetets  konstsamling.  Hon  är  expert  på 

hantering och vård av konstföremål.
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Litteratur

Att ha bra handböcker om förebyggande konservering är nödvändigt för en god hantering på 

en institution där personer utan förkunskap ska hantera känsliga föremål. Genom handböcker 

kan man lära sig mycket om vad man kan göra för att vårda sina föremål. Vi rekommenderar 

främst Tidens tand, den är mycket saklig och matnyttig.

"Tidens tand" - förebyggande konservering. Monika Fjaestad (red.) 1999. 

"Transport och hantering av tavlor", Svenska museiföreningen, 1986. 

"Våga vårda" - om vård av kulturhistoriska samlingar. Christina Lindeqvist. 1999.

"Bevarandets hemlighet" Livrustkammaren, Skokloster slott, Hallwylska museet. 1991.

"Från silverfisk till hälsorisk", - om skadedjur och åtgärder i samlingar. Åkerlund, Flato 
& Hellekant,  1998. 

"Ängrar - finns dom...?", Åkerlund, 1991. 

Museiprodukter

På  www.museiservice.se finns många produkter som kan komma till nytta för samlingarna. 

Här kan man bland annat beställa bomullsväv, linneväv, rostfria gem och litteratur. För skydd 

finns bland annat handskar, dammfiltermask och förkläden, för rengöring finns olika sorters 

borstar, för packning finns bland annat bubbelfolie och skumfolie och under kategorin klimat 

kan man köpa exempelvis insektsfällor, fukt- och temperaturmätare samt en pH testing pen 

som kontrollerar om ett papper är syrafritt eller inte. 

Tabell för förändring hos föremål
Om ett föremål flyttas, skadas eller utsätts för någon sorts förändring är det viktigt att detta 

antecknas så att  man hela tiden har uppdaterad information om föremålet.  Informationen i 

denna tabell ska sedan föras in både i föremålets katalogkort och i föremålslistan. 

Att fylla i:

Inv. nr: Här skriver du föremålets inventarienummer, till exempel SN:034.

Anmärkningar:  Vilken  förändring  som  gjorts,  till  exempel  ”föremålet  flyttat  till  främre 

bokförrådet”.
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Datum: Datum för dagen då anteckningen görs.

Namn: Namnet på den som genomfört förändringen och antecknat.

Det är viktigt att alla förändringar antecknas!!
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FÖREMÅLSLISTA
Smålands Nation i Uppsala

Moa Bergkvist & Pernilla Lönner, maj 2010



På denna sida ser du en beskrivning av hur 
föremålslistan är uppbyggd.

Gåva från Karin Ling 1945. 
Fotografiet föreställande Per Hen-
rik Lings minnessten.

Baksida: ”P.H Lings minnessten 
i Södra Ljunga. Invigd 1876 av 
dåvarande landshövdingen i Kro-
noberg län Gunnar Wennerberg. 
Till Smålands Nation Upsala fr 
Karin Ling. 1945.”

SN:001

10,2 x 
14,7 cm

IBF

Föremålets 
katalognummer. 
SN = Smålands na-
tion. 

Föremålets mått i 
centimeter. 
Bas x höjd.

Föremålets placer-
ing. IBF = Inre bok-
förrådet.
FBF = Främre bok-
förrådet. 

Bild av föremålet. I 
katalogen finns fler 
foton av de flesta 
föremålen.

Information om 
och beskrivning av  
föremålet. 

Eventuella inskrip-
tioner på föremålet. 

I vissa fall är 
dessa två sam-
manslagna.

Samtliga bilder är fotograferade av författarna.



Gåva från Karin Ling 1945. 
Fotografiet föreställande Per Hen-
rik Lings minnessten.

Baksida: ”P.H Lings minnessten 
i Södra Ljunga. Invigd 1876 av 
dåvarande landshövdingen i Kro-
noberg län Gunnar Wennerberg. 
Till Smålands Nation Upsala fr 
Karin Ling. 1945.”

SN:001

10,2 x 
14,7 cm

IBF

SN:002

15,3 x 
10,2 cm

IBF

Gåva från Karin Ling 1945. 
Fotografiet föreställande Per Hen-
rik Lings gravsten samt familje-
grav i förgrunden.

Baksida: ”P.H Lings gravsten i 
????. Rest 1848 medelst insamling 
över hela landet. Den liggande 
stenen bär namnen: Hildur Ling, 
Hjalmar Ling, Charlotta Ling f. 
??, Josefina Ling f. ??. Bakom ses 
Brunnsvikens böljor. Till Smålands 
Nation Upsala fr. K. Ling. 1945.”

SN:003

12,4 x 
16,8 cm

IBF

Gåva från Karin Ling 1945. 
Fotografiet föreställande Per Hen-
rik Lings gravsten samt familje-
grav i förgrunden..

Baksida: ”Annelund i ??. Här 
bodde P.H. Ling till sin död 3 maj 
1839. Till Smålands Nation Upsala 
fr. Karin Ling. 1945.”

SN:004

21,3 x 
16,7 cm

IBF

Gåva från Karin Ling 1945. 
Fotografiet föreställande Ling-
gården i Södra Ljunga.

Baksida: ” Till Smålands Nation av 
K. Ling 1945. Minnesstenen synes 
till höger på kullen.”

SN:005

16,3x 
21,0 cm

IBF

Gåva från Karin Ling 1945. 
Fotografiet föreställande oljemåln-
ing av P.H. Ling utfört av Johan 
Gustaf Sandberg P.H.

Baksida: ”P.H. Ling 15/11 1776 
– 3/5 1839. Oljemålning av J.S. 
Sandberg. Tillhör svenska stat-
ens samling. Gripsholm 1974. 
Till Smålands nation av K. Ling. 
1945.”



Gåva från Karin Ling 1945. Up-
phängningsanordning på baksidan 
i ståltråd. Trycket föreställande 
P.H. Ling i profil.

Baksida: ”P.H. Ling 15/11 1776 – 
3/5 1839. Tillhör Smålands Nation 
i Uppsala. Gåva av Karin Ling 
1941.” Stämpel från Claës Hult-
berg A.-B. Ramlistfabrik.

SN:006

25,7 x 
29,6 cm

IBF

SN:007

28,0 x 
35,6 cm

IBF

Tryck föreställande Carl von 
Linné (1707-1778) med händerna 
vilande mot en bok. Han håller en 
linnéa i handen.

SN:008

26,9 x 
33,9 cm

IBF

Porträtt föreställande Isak Börjesson Rothovius. Under porträttet en text. 
Baksida: ”Isak Börjesson Rothovius. Biskop i Åbo. Född 1572, 1652. 
Överlämnas som gåva till Smålands nation. Originalet är en akvarell i 
smålänningen S. Grahm-Perssons ”Lärda Smolandi”, vol. 4 (handskrift 
UU03, x218). Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum, anser, att den 
där tidigare okända akvarellen torde gå tillbaka på origonal av Jockim 
Neiman, 1652, på Gripsholm. Kopia av det senare anses även ett por-
trätt i Åbo vara (det i alla uppslagsböcker reproducerade). Dessa båda 
målningar förete emellertid ganska stora olikheter både sinsemellan 
och med akvarellen, som av allt att döma har S. Grahm-Persson själv 
till upphovsman. Säkert är, att underskriften under akvarellen är av den 
senares egen hand (1790). Uppsala i december 1950. Gösta G. Molin.” 

SN:009

28,5 x 
35,0 cm

IBF

Brevet är från nationens förste 
kurator Johannes Nilsson till den 
nyvalde hedersledamoten, lantbru-
kare Alfred Stomberg. Skrivet 24 
augusti 1893. 

SN:010

64,7 x 
28,3 cm

IBF

På bilden syns ett iscensatt bond-
bröllop under 1a Majkarnevalen 
1847. De flesta personer på bilden 
är identifierade som inskrivna 
vid Smålands nation vårterminen 
1847. Samtliga är män. Alla 
personer på bilden är iklädda 
uniformer eller värendsdräkter. 
Konstnären är med på bilden.

Baksida: ”År 1847. Smålands na-
tions i Upsala 1a Majkarneval (En  
brudstass från Värend). (Utfärden 
till Eklundshof.)”, tillskrivet sen-
are: ”Teckning av J.G. Hall.”



Skriften handlar om medlemsskap i Glasmästarordern. Texten lyder: 
”Giöra wiij härigenom allom willerligt, på thet alle manlige landsmän 
som hit komne äro, månde såsom hwälaktade medlemmar uthi thenne 
nations ärerijke Glasmästarordern upptagne blifwa kunde whid then 
Herrdiner then hålles hwarje termin. Lämnbne glasmästare nationen 
öfwergår glaset medelst lotters dragande till annan landsman.”

SN:011

49,8 x 
39,7 cm

IBF

SN:012

28,3 x 
32,9 cm

IBF

Ramen innehåller tre teckningar 
föreställande en björn i olika posi-
tioner. Tecknat i blått.

SN:013

28,8 x 
39,2 cm

IBF

Ramen innehåller två teckningar 
föreställande händer. Tecknat i 
rött. På den ena bilden finns en 
namnteckning: R. ? 1920.

SN:014

16,9 x 
19,0 cm

IBF

Ramen innehåller ett tryck 
föreställande Carl von Linnés 
(1707-1778) profil i silhuett. 
Bilden pryds även av växter, text 
och en vapensköld. 

Baksida: ”Smål. Nation”

SN:015

33,3 x 
47,2 cm

IBF

Diplom till Smålands Nation från 
Uppsala Studenters Idrottsfören-
ing. 



Målningen föreställer en skata på 
en gren. 

Stämpel från W. Lundell Ram- & 
Spegelaffär.

SN:016

36,4 x 
30,0 cm

IBF

SN:017

36,2 x 
43,0 cm

IBF

Gåva till kapellmästare Alfrid Stomberg år 1872 från Smålands Nations 
Kapell. Stomberg skänkte tavlan i sin tur till Smålands nation 11/11 
1911. Tavlan föreställer fyra porträttmedaljonger samt två grupper av 
kapellister, den ena med 6, den andra med 14 musikanter. Överst en lyra 
och en taktpinne omkransade av blommor. Nederst det dåvarande an-
tionshuset omkransat av blommor. Alfrid/Alfred Stomberg togs in som 
hedersledamot i nationen 24 augusti 1893, se SN:009

SN:018

41,5 x 
31,0 cm

IBF

Teckning föreställande en 
byggnad. Domkyrkan? Målad 
med krita.

SN:019

33,7 x 
29,5 cm

IBF

Grupporträtt av Glasmästarorden 1958. På baksidan finns ytterligare ett 
grupporträtt där herrarna skålar och sjunger. 
Inskription på baksidan: ”GLASMÄSTARORDEN 19/11 1958. Fr. v.: 
Magnus Fürst, Tage Andersson, Sigurd Fries, Kennert Lindgren, Elwing 
Friberg, Leif Thiréus, Lasse Fjellstedt, Lasse Terner, Kea Sandelin. 
Främre raden: Magnus (Bix) Bergman, Svante Thorell, Göran Grant, 
Björn Norén, Thorsten Carlsson. Längst ner: Klas Elander. Bakom kam-
eran: Claes v. Syndow.” samt under fotografi på baksidan ”Glasmästar-
ordens ‘rekryteringsmöte’ HT 1957”.

SN:020

31,6 x 
37,7 cm

IBF

Karta över Växjö stad 1838. Baksida: ”Karta upprättad 1838 
av A. Lekander (förste lantmätare 
i Jönköpings län). Reproducerad 
1933 av Statens reproduktionsan-
stalt. Färgerna inlagda av A. Le-
kander (kansliråd. Jordbruksdep: t. 
Sonsonson till den förstnämnde.) 
Gåva 1933 till Smålands Nation av 
Kanslirådet A. Lekander).”  



Karta över Växjö stad 1838. Baksida: ”Karta upprättad 1844 
av A. Lekander (förste lantmätare 
i Jönköpings län). Reproducerad 
1933 av Statens reproduktionsan-
stalt. Färgerna inlagda av A. Le-
kander (kansliråd. Jordbruksdep: 
t. sonsonson till den förstnämnde.) 
Gåva 1933 till Smålands Nation av 
Kanslirådet A. Lekander.”

SN:021

31,1 x 
38,6 cm

IBF

SN:022

30,0 x 
48,6 cm

IBF

Karta äver Växjö stad 1838. Baksida: ”Karta upprättad 1838 
av A. Lekander (förste lantmätare 
i Jönköpings län). Reproducerad 
1933 av Statens reproduktionsan-
stalt. Färgerna inlagda av A. Le-
kander (kansliråd. Jordbruksdep: 
t. sonsonson till den förstnämnde.) 
Gåva 1933 till Smålands Nation av 
Kanslirådet A. Lekander.”

SN:023

54,0 x 
66,5 cm

IBF

Bilden föreställer Carl von Linné 
(1707-1778), troligtvis i medelål-
dern, i profil åt höger. Han bär en 
linnéa och nordstjärnan på bröstet. 
Eventuellt en litografi.
Ramen är oval och snidad i trä 
med snitad överstycke fastsatt 
med spikar i ramens baksida. 

Stämpel ”Mournitar?s...”  finns på 
baksidan under senare ditsatt papp.

SN:024

35,2 x 
28,2 cm

IBF

Modellen är ett förslag till det nya nationshuset som stod färdigt 1957. 
Detta förslag är inte den slutgiltiga byggnaden.
Inskription: ”Motto: Nationen åt smålänningarna.”

SN:025

33,0 x 
23,7 cm

IBF

Modellen är ett förslag till det nya nationshuset som stod färdigt 
1957. Detta förslag kallades ”De Smolandia” och är den slutgiltiga 
byggnaden. Modellen har ett tillhörande trälock som skydd. I locket 
står det: ”Tillhör förslaget till Smålands Nation Upsala. Sten H:l -Gu-
maelius.”    Utanpå locket står det: ”Modell glas” samt två klisterlappar 
med godsinformation. SN:028 är en likadan modell, i annan skala.
Inskription: ”SMÅLANDS NATION UPSALA förslag till bebyggelse 
Sten H:l- Gumaelius 1:400 mars 1950”             



Modellen är ett förslag till det 
nya nationshuset som stod färdigt 
1957. Detta förslag är inte den 
slutgiltiga byggnaden. Modellen 
har troligtvis en tillhörande låda.

”Motto ”Ett, tu, tre”SN:026

42,5 x 
39,5 cm

IBF

SN:027

14,0 x 
34,0 cm

IBF

Mikroskop, Carl Zeiss. På framsidan: ”Carl Zeiss Jena No 
29782”. På de olika objektiven: 
”DD”, ”C. ZEISS AA”, ”Homog. 
Immers. 1/12 ZEISS”. På foten: 
”Iia”.

SN:028

49,9 x 
41,6 cm

IBF

Modellen är ett förslag till det 
nya nationshuset som stod färdigt 
1957. Detta förslag kallades ”De 
Smolandia” och är den slutgiltiga 
byggnaden. Modellen har en 
tillhörande trälåda som skydd. 
SN:025 är en likadan modell, i 
annan skala.

På lådans sida står det ”MODELL: 
SMÅLANDS NATION”. 

SN:029

64,0 cm 
i diam-
eter

IBF

Medaljongen föreställer en bröst-
bild av Olof Wallquist (1755-
1800) som var en känd politiker 
och biskop i Växjö. Medaljongen 
är osignerad men härrör från J. T. 
Sergel. Medaljongen skänktes till 
nationen av överstelöjtnant G. A. 
Wallquist 1831.

På baksidan: ”Till Smålands nation 
Upsala Ol. Wallqvist, Ner. n. 1755. 
Episc. Wex. 1787. Död 1800.

SN:030

46,0 cm 
i diam-
eter

IBF         

Medaljongen föreställer en bröst-
bild av Carl von Linné (1707-78) 
i profil till höger. Han har kort hår 
och bar hals. På halsens avskärn-
ing är en linnéa. Runt kanten är en 
lagerkrans. Linné var Smålands 
Nations inspektor 1744-1778.

Baksida: ”C. v. Linné: pater.”



Föreställer öar och vatten med 
regnbåge.

Baksida: ”Elis Åslund”SN 031

?

IBF

SN:032

59,0 x 
71,0 cm

IBF

SN:033

72,0 x 
59,0 cm

FBF

Föreställer klippor till havs.

SN:034

56,0 x 
67,0 cm

FBF

Porträtt av man klädd i prästkrage 
och kors. Fas åt höger.

SN:035

80,0 x 
65,7 cm

IBF

Föreställer ett stenhus med träd 
framför, berg, dalgång och hus 
bakom.

 



Grupporträtt föreställande kungafamiljen under Oscar II regeringstid. 
Text: ”Prins Oscar Bernadotte, Prinsessan Theresia, Prinsessan Ebba 
Bernadotte, Drottning Sophia, Prins Carl, Prinsessan Ingerborg, Kron-
springs Gustaf, Konung Oscar II, Kronprinsessan Victoria, Prins Erik, 
Prins Eugen, Prins Gustaf Adolf, Prins Vilhelm.”

SN:036

75,5 x 
63,7 cm

IBF

SN:037

10,4 x 
72,4 cm

IBF

”Midsommarvaka”, gåva till 
Smålands nation från konstnären 
Georg Pauli (1855-1935). 

SN:038

14,4 x 
22,0 cm

FBF

Brev till nationen från Viktor Rydberg (1828-1895). Texten på brevet 
lyder: ”Bångsbo i Halland d. 31 augusti 1893 Smålands nations i Upsala 
förste kurator. Enär jag för tillfället vistas å en ort med en sen och något 
oregelbundet fortgång, har eder ärade skrifvelse, innehållande inbjudn-
ing att öfvervara invigningen af vår nations nya hus i Upsala och en 
middag i nationshuset kommit mig så sent tillhanda, att det nu är mig 
omöjligt att anordna för mig så, att jag kan öfvervara festen. Blott på 
afstånd kan jag deltaga i densamma med varma lyckönskningar till det 
fullbordade verket och till de förmåner och den trefnad det bör bereda 
mina vid landets äldsta ärorika högskola studerande landsmän. Må goda 
andar fästa bo å den tomt och den vackra byggnad varda ett kärt minne 
för många, bestämda att göra vårt fosterland gagn och heder! Med 
hjärtlig tacksamhet högaktningsfullt ödmjukligen Viktor Rydberg.”

SN:039

24,8 x 
30,3 cm

FBF

Tryck föreställande E. Tegnér 
(1782-1846). Tegnér var en 
svensk skald och kulturperson-
lighet. Bröstbild, fas till höger. En 
stolsrygg syns bakom Tegnér. De 
översta knapparna i hans jacka är 
uppknäpptal och han har en vit 
krage.

På baksidan: ”Köpt 1836 Porträttet 
någorlunda likt - aftaget några år 
före 1836. - Å(?) Melander”        

SN:040

13,0 cm 
i diam-
eter

FBF

På baksidan: ”2580 Berggren (...)
Smålands nation Upsala”



Bilden föreställer en man i peruk 
och kravatt. Fas till vänster, bröst-
bild. Text på latin.

På baksidan: ”Smålands Na-
tion Porträttet af Professor A. 
??? skänkt af Acad. Adj. Magr P. 
Sjöbring. 1826. Upsala Smålands 
nation.”

SN:041

24,3 x 
29,7 cm

FBF

SN:042

24,0 x 
29,4 cm

FBF 

På baksidan av pappret: ”Lagman 
Sigfrid Gahm Pehrssons porträtt. 
Skänkt af Hr C.H. Ekstrand år 
1829.” På bakstycket, antecknat i 
blyerts: ”Nicke Gubben Gahm (...) 
hon är i aftonsången. Unga gamen 
metar fisk på klara sjö och varit (...) 
i (...) en (...) sorglig händelse.”

SN:043

23,6 x 
28,7 cm

FBF

Bilden föreställer en äldre Carl 
von Linné (1707-1778). Han 
håller en linnea i handen som han 
vilar på en bok.

SN:044

20,7 x 
17,0 cm

FBF

Grupporträtt föreställande sju 
män; fyra stående och tre sittande 
framför.

På baksidan av pasepartout: ”Api-
arie, Modigh, von Sydow, Sällberg, 
Sköldberg, Lijedahl, (...) Husberg”

SN:045

13,3 x 
17,6 cm

FBF

Föreställer vaktmästare Sandberg 
i fas till höger. Han bär frack och 
två medaljer.

Baksida: ”Med stor vördnad och 
tacksamhet till Smålands Nation 
för tiden 10/10 1864. (?) 31/12 
1910” På framsidan: ”Vaktmästare 
L. a. Sandberg, i Nationens tjänst 
10/10 1864 – 31/12 1901.” Lägg 
märke till skillnaden på det avslut-
ande året.



Föreställande Carl von Linné den 
yngre (1741-1783) i fas till höger. 
Text under porträttet berättar om 
hans akademiska titlar.

SN:046

19,0 x 
24,6 cm

FBF

SN:047

24,2 x 
29,7 cm

FBF

Föreställer byst av Olof Wallqvist 
(1755-1800), biskop i Växjö. 
Modellen av Sergel, graverat av 
J.F. Martin.

Baksida: ”Skänkt till Smålands 
nation Upsala af Hr. C.H. Ekstrand. 
1826”, ”Wallkvist”.

SN 048

SN 049

SN 050



FÖREMÅLSKATALOG
Smålands Nation i Uppsala

Moa Bergkvist & Pernilla Lönner, maj 2010.

Samtliga bilder i katalogen är fotograferade av författarna.



SN:001

Föremål
Tavla, fotografi.

Specifikation
Minnestavla.

Tillverkare
-

År
1945.

Mått i cm (bas x höjd)
10,2 x 14,7

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”P.H Lings minnessten i Södra Ljunga. Invigd 1876 av dåvarande landshövdingen i Kronoberg 
län Gunnar Wennerberg. Till Smålands Nation Upsala fr Karin Ling. 1945.”

Material
-

Övrig information
Gåva från Karin Ling 1945. Fotografiet föreställande Per Henrik Lings minnessten. Per Henrik Ling 
(1776-1839) var den svenska gymnastikens grundläggare.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:002

Föremål
Tavla, fotografi.

Specifikation
Minnestavla.

Tillverkare
-

År
1945.

Mått i cm (bas x höjd)
15,3 x 10, 2

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”P.H Lings gravsten i ????. Rest 1848 medelst insamling över hela landet. Den liggande stenen 
bär namnen: Hildur Ling, Hjalmar Ling, Charlotta Ling f. ??, Josefina Ling f. ??. Bakom ses Brunnsvikens 
böljor. Till Smålands Nation Upsala fr. K. Ling. 1945.”

Material
Fotografi.

Övrig information
Gåva från Karin Ling 1945. Fotografiet föreställande Per Henrik Lings gravsten samt familjegrav i för-
grunden. Per Henrik Ling (1776-1839) var den svenska gymnastikens grundläggare.

Placering
Inre bokförrådet.

 



SN:003

Föremål
Tavla, fotografi.

Specifikation
Minnestavla.

Tillverkare
-

År
1945.

Mått i cm (bas x höjd)
12,4 x 16,8

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”Annelund i ??. Här bodde P.H. Ling till sin död 3 maj 1839. Till Smålands Nation Upsala fr. 
Karin Ling. 1945.

Material
Fotografi.

Övrig information
Gåva från Karin Ling 1945. Fotografiet föreställande Per Henrik Lings hem Annelund. Per Henrik Ling 
(1776-1839) var den svenska gymnastikens grundläggare.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:004

Föremål
Tavla, fotografi.

Specifikation
Minnestavla.

Tillverkare
-

År
1945.

Mått i cm (bas x höjd)
21,3 x 16,7

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ” Till Smålands Nation av K. Ling 1945. Minnesstenen synes till höger på kullen.”

Material
Fotografi.

Övrig information
Gåva från Karin Ling 1945. Fotografiet föreställande Linggården i Södra Ljunga. Per Henrik Ling (1776-
1839) var den svenska gymnastikens grundläggare.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:005

Föremål
Tavla, fotografi av oljemålning.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
1945.

Mått i cm (bas x höjd)
16,3 x 21,0

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”P.H. Ling 15/11 1776 – 3/5 1839. Oljemålning av J.S. Sandberg. Tillhör svenska statens sam-
ling. Gripsholm 1974. Till Smålands nation av K. Ling. 1945.

Material
Fotografi av oljemålning.

Övrig information
Gåva från Karin Ling 1945. Fotografiet föreställande oljemålning av P.H. Ling utfört av Johan Gustaf 
Sandberg. Per Henrik Ling (1776-1839) var den svenska gymnastikens grundläggare.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:006

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
25,7 x 29,6

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”P.H. Ling 15/11 1776 – 3/5 1839. Tillhör Smålands Nation i Uppsala. Gåva av Karin Ling 
1941.” Stämpel från Claës Hultberg A.-B. Ramlistfabrik.

Material
Papp.

Övrig information
Gåva från Karin Ling 1945. Trycket föreställande P.H. Ling i profil. Per Henrik Ling (1776-1839) var den 
svenska gymnastikens grundläggare.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:007

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
28,0 x 35,6

Tillstånd
-

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Tryck föreställande Carl von Linné (1707-1778) med händerna vilande mot en bok. Han håller en linnéa i 
handen.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:008

Föremål
Tavla, fotografi av akvarell, underskrift.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
1950.

Mått i cm (bas x höjd)
26,9 x 33,9

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”Isak Börjesson Rothovius. Biskop i Åbo. Född 1572, 1652. Överlämnas som gåva till Små-
lands nation. Originalet (som är något mindre: ytan 13,2 x 12 cm) är en akvarell i smålänningen S. 
Grahm-Perssons ”Lärda Smolandi”, vol. 4 (handskrift UU03, x218). Svenska porträttarkivet, National-
museum, anser, att den där tidigare okända akvarellen torde gå tillbaka på origonal av Jockim Neiman, 
1652, på Gripsholm. Kopia av det senare anses även ett porträtt i Åbo vara (det i alla uppslagsböcker 
reproducerade). Dessa båda målningar förete emellertid ganska stora olikheter både sinsemellan och med 
akvarellen, som av allt att döma har S. Grahm-Persson själv till upphovsman. Säkert är, att underskriften 
under akvarellen är av den senares egen hand (1790). Uppsala i december 1950. Gösta G. Molin.” Även en 
stämpel från W. Lundell Ram- & spegelaffär.

Material
Fotografi.

Övrig information
Porträtt föreställande Isak Börjesson Rothovius. Under porträttet en text.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:009

Föremål
Tavla, brev.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
1893.

Mått i cm (bas x höjd)
28,5 x 35,0

Tillstånd
En bit av ramens nedra högra hörn saknas.

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Brevet är från nationens förste kurator Johannes Nilsson till den nyvalde hedersledamoten, lantbrukare 
Alfred Stomberg. Skrivet 24 augusti 1893.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:010

Föremål
Tavla, teckning.

Specifikation
-

Tillverkare
Johan Gabriel Hall.

År
1847.

Mått i cm (bas x höjd)
64,7 x 28,3

Tillstånd
Silverfiskstungen, flagnande fanér i ramen, fuktskadad.

Inskriptioner
Baksida: ”År 1847. Smålands nations i Upsala 1a Majkarneval (En  brudstass från Värend). (Utfärden till 
Eklundshof.)”, tillskrivet senare: ”Teckning av J.G. Hall.”

Material
Papp.

Övrig information
På bilden syns ett iscensatt bondbröllop under 1a Majkarnevalen 1847. De flesta personer på bilden är 
identifierade som inskrivna vid Smålands nation vårterminen 1847. Samtliga är män. Alla personer på 
bilden är iklädda uniformer eller värendsdräkter. Upphängningsögla i ramens överstycke. Konstnären är 
med på bilden.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:011

Föremål
Tavla, skrift på duk.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
49,8 x 39,7

Tillstånd
Glaset utfallet. Bit av ramen saknas i övre högra hörnet samt i överkant. Duken delvis lossnad från ramen. 
Fastsatt med häftstift.

Inskriptioner
-

Material
Duk.

Övrig information
Skriften handlar om medlemsskap i Glasmästarordern. Texten lyder: ”Giöra wiij härigenom allom willer-
ligt, på thet alle manlige landsmän som hit komne äro, månde såsom hwälaktade medlemmar uthi thenne 
nations ärerijke Glasmästarordern upptagne blifwa kunde whid then Herrdiner then hålles hwarje termin. 
Lämnbne glasmästare nationen öfwergår glaset medelst lotters dragande till annan landsman.”

Placering
Inre bokförrådet.



SN:012

Föremål
Tavla, teckningar.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
28,3 x 32,9

Tillstånd
-

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Ramen innehåller tre teckningar föreställande en björn i olika positioner. Tecknat i blått.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:013

Föremål
Tavla, teckningar.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
1920.

Mått i cm (bas x höjd)
28,8 x 39,2

Tillstånd
Glaset trasigt. En av bilderna är lös.

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Ramen innehåller två teckningar föreställande händer. Tecknat i rött. På den ena bilden finns en namntec-
kning: R. ? 1920.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:014

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
16,9 x 19,0

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”Smål. Nation”

Material
Papp.

Övrig information
Ramen innehåller ett tryck föreställande Carl von Linnés (1707-1778) profil i silhuett. Bilden pryds även 
av växter, text och en vapensköld.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:015

Föremål
Tavla, diplom.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
1934?

Mått i cm (bas x höjd)
33,3 x 47,2

Tillstånd
Diplomet fuktskadat i nedekant

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Diplom till Smålands Nation från Uppsala Studenters Idrottsförening.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:016

Föremål
Tavla, målning.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
46,4 x 30,0

Tillstånd
Kartongen börjar lossna från ramen.

Inskriptioner
Stämpel från W. Lundell Ram- & Spegelaffär.

Material
Kartong.

Övrig information
Målningen föreställer en skata på en gren.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:017

Föremål
Fotografi, collage. 

Specifikation
Grupporträtt.

Tillverkare
Holm & co Hoffoto. Jkpg.

År
1871?

Mått i cm (bas x höjd)
36,2 x 43,0

Tillstånd
-

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Gåva till kapellmästare Alfrid Stomberg år 1872 från Smålands Nations Kapell. Stomberg skänkte tavlan 
i sin tur till Smålands nation 11/11 1911. Tavlan föreställer fyra porträttmedaljonger samt två grupper av 
kapellister, den ena med 6, den andra med 14 musikanter. Överst en lyra och en taktpinne omkransade av 
blommor. Nederst det dåvarande antionshuset omkransat av blommor. Alfrid/Alfred Stomberg togs in som 
hedersledamot i nationen 24 augusti 1893, se SN:009.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:018

Föremål
Tavla, teckning.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
41,5 x 31,0

Tillstånd
Glaset trasigt. Ramen något kantstött.

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Teckning föreställande en byggnad. Domkyrkan? Målad med krita.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:019

Föremål
Tavla, fotografi.

Specifikation
Grupporträtt.

Tillverkare
-

År
1957,1958.

Mått i cm (bas x höjd)
33,7 x 29,5

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”GLASMÄSTARORDEN 19/11 1958. Fr. v.: Magnus Fürst, Tage Andersson, Sigurd Fries, Ken-
nert Lindgren, Elwing Friberg, Leif Thiréus, Lasse Fjellstedt, Lasse Terner, Kea Sandelin. Främre raden: 
Magnus (Bix) Bergman, Svante Thorell, Göran Grant, Björn Norén, Thorsten Carlsson. Längst ner: Klas 
Elander. Bakom kameran: Claes v. Syndow.” samt under fotografi på baksidan ”Glasmästarordens ”rekry-
teringsmöte” HT 1957. Stämpel från Löhmans konst o. Ramaffär.

Material
Fotografi.

Övrig information
På baksidan finns ytterligare ett grupporträtt där herrarna skålar och sjunger.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:020

Föremål
Tavla, karta.

Specifikation
-

Tillverkare
Statens reproduktionsanstalt.

År
1933.

Mått i cm (bas x höjd)
31,6 x 37,7

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”Karta upprättad 1838 av A. Lekander (förste lantmätare i Jönköpings län). Reproducerad 1933 
av Statens reproduktionsanstalt. Färgerna inlagda av A. Lekander (kansliråd. Jordbruksdep: t. Sonsonson 
till den förstnämnde.) Gåva 1933 till Smålands Nation av Kanslirådet A. Lekander).” Stämpel från Carl 
Berglund Ram- & förgylleriaffär.

Material
Papp.

Övrig information
Föreställer Växjö stad 1838.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:021

Föremål
Tavla, karta.

Specifikation
-

Tillverkare
Statens reproduktionsanstalt.

År
1933.

Mått i cm (bas x höjd)
31,1 x 38,6

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”Karta upprättad 1844 av A. Lekander (förste lantmätare i Jönköpings län). Reproducerad 1933 
av Statens reproduktionsanstalt. Färgerna inlagda av A. Lekander (kansliråd. Jordbruksdep: t. sonsonson 
till den förstnämnde.) Gåva 1933 till Smålands Nation av Kanslirådet A. Lekander.” Stämpel från Carl 
Berglund Ram- & förgylleriaffär.

Material
Papp.

Övrig information
Föreställer Växjö stad 1838.

Placering
Inre bokförrådet. 



SN:022

Föremål
Tavla, karta.

Specifikation
-

Tillverkare
Statens reproduktionsanstalt.

År
1933.

Mått i cm (bas x höjd)
30,0 x 48,6

Tillstånd
Glaset trasigt.

Inskriptioner
Baksida: ”Karta upprättad 1838 av A. Lekander (förste lantmätare i Jönköpings län). Reproducerad 1933 
av Statens reproduktionsanstalt. Färgerna inlagda av A. Lekander (kansliråd. Jordbruksdep: t. sonsonson 
till den förstnämnde.) Gåva 1933 till Smålands Nation av Kanslirådet A. Lekander.” Stämpel från Carl 
Berglund Ram- & förgylleriaffär.

Material
Papp.

Övrig information
Karta över Växjö stad 1838.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:023

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
54,0 x 66,5

Tillstånd
Högra delen av ramens överstycke fattas.

Inskriptioner
Stämpel ”Mournitar?s...”  finns på baksidan under senare ditsatt papp.

Material
Papp.

Övrig information
Ramen är oval och snidad i trä med snitad överstycke fastsatt med spikar i ramens baksida. Bilden 
föreställer Carl von Linné (1707-1778), troligtvis i medelåldern, i profil åt höger. Han bär en linnéa och 
nordstjärnan på bröstet. Eventuellt en litografi.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:024

Föremål
Modell.

Specifikation
Modell över byggnadsförslag.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
35,2 x 28,2

Tillstånd
En ”byggnad” är lös.

Inskriptioner
”Motto: Nationen åt smålänningarna.”

Material
Trä.

Övrig information
Modellen är ett förslag till det nya nationshuset som stod färdigt 1957. Detta förslag är inte den slutgiltiga 
byggnaden.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:025

Föremål
Modell.

Specifikation
Modell över byggnadsförslag.

Tillverkare
Sten Hummel Gumaelius.

År
1950.

Mått i cm (bas x höjd)
33,0 x 23,7

Tillstånd
-

Inskriptioner
”SMÅLANDS NATION UPSALA förslag till bebyggelse Sten H:l- Gumaelius 1:400 mars 1950”

Material
Trä, metalltråd.

Övrig information
Modellen är ett förslag till det nya nationshuset som stod färdigt 1957. Detta förslag kallades ”De Smolan-
dia” och är den slutgiltiga byggnaden. Modellen har ett tillhörande trälock som skydd. I locket står det: 
”Tillhör förslaget till Smålads Nation Upsala. Sten H:l -Gumaelius. Utanpå locket står det: ”Modell glas” 
samt två klisterlappar med godsinformation. SN:028 är en likadan modell, i annan skala.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:026

Föremål
Modell

Specifikation
Modell över byggnadsförslag.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
42,5 x 39,5

Tillstånd
En ”byggnad” är lös.

Inskriptioner
”Motto ’Ett, tu, tre’.”

Material
Trä, papp.

Övrig information
Modellen är ett förslag till det nya nationshuset som stod färdigt 1957. Detta förslag är inte den slutgiltiga 
byggnaden. Modellen har troligtvis en tillhörande låda.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:027

Föremål
Mikroskop.

Specifikation
-

Tillverkare
Carl Zeiss.

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
14,0 x 34,0 x 9,3 utan låda.

Tillstånd
-

Inskriptioner
På framsidan: ”Carl Zeiss Jena No 29782”. På de olika objektiven: ”DD”, ”C. ZEISS AA”, ”Homog. Im-
mers. 1/12 ZEISS”. På foten: ”Iia”.

Material
Metall, mässing?

Övrig information
Företaget Carl Zeiss grundades 1846 i Jena, Tyskland.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:028

Föremål
Modell.

Specifikation
Modell över byggnadsförslag.

Tillverkare
Sten Hummel Gumaelius.

År
1950?

Mått i cm (bas x höjd)
49,9 x 41,6

Tillstånd
-

Inskriptioner
-

Material
Trä.

Övrig information
Modellen är ett förslag till det nya nationshuset som stod färdigt 1957. Detta förslag kallades ”De Smolan-
dia” och är den slutgiltiga byggnaden. Modellen har en tillhörande trälåda som skydd. På lådans sida står 
det ”MODELL: SMÅLANDS NATION”. SN:025 är en likadan modell, i annan skala.

Placering
Främre bokförrådet. 



SN:029

Föremål
Medaljong.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
J. T. Sergel.

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
64,0 cm i diameter.

Tillstånd
Stött på flera ställen, bland annat håret.

Inskriptioner
På baksidan: ”Till Smålands nation Upsala Ol. Wallqvist, Ner. n. 1755. Episc. Wex. 1787. Död 1800.”

Material
Gips.

Övrig information
Medaljongen föreställer en bröstbild av Olof Wallquist (1755-1800) som var en känd politiker och biskop i 
Växjö. Medaljongen är osignerad men härrör från J. T. Sergel. Medaljongen skänktes till nationen av över-
stelöjtnant G. A. Wallquist 1831.  

Placering
Inre bokförrådet.



SN:030

Föremål
Medaljong.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
46,0 cm i diameter.

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”C. v. Linné: pater.”

Material
Gips.

Övrig information
Medaljongen föreställer en bröstbild av Carl von Linné (1707-78) i profil till höger. Han har kort hår och 
bar hals. På halsens avskärning är en linnéa. Runt kanten är en lagerkrans. Linné var Smålands nations 
inspektor 1744-1778.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:031

Föremål
Tavla.

Specifikation
Landskapsmålning.

Tillverkare
Elis Åslund.

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
???

Tillstånd
Ramen är trasig och lös, duken är delvis bucklig och färgen har flagnat.

Inskriptioner
Baksida: ”Elis Åslund”

Material
Olja på duk.

Övrig information
Föreställer öar och vatten med regnbåge.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:032

Föremål
Tavla, målning.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
59,0 x 71,0

Tillstånd
Mycket torr och smutsig, ingen prydnadsram, duken har släppt från ramen. Färgen är krackelerad och 
duken är bucklig.

Inskriptioner
-

Material
Olja på duk.

Övrig information
-

Placering
Inre bokförrådet.



SN:033

Föremål
Tavla, målning.

Specifikation
Landskapsmålning.

Tillverkare
H. Hertzhoff.

År
Inköpt innan 1915.

Mått i cm (bas x höjd)
72,0 x 59,0

Tillstånd
Torr och smutsig. Duken bucklig.

Inskriptioner
-

Material
Olja på duk.

Övrig information
Föreställer klippor till havs.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:034

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
56,0 x 67,0

Tillstånd
Prydnadsramen mycket skavd, bilden fläckig.

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Porträtt av man klädd i prästkrage och kors. Fas åt höger.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:035

Föremål
Tavla, målning.

Specifikation
Landskapsmålning.

Tillverkare
Anders Finn.

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
80,0 x 65,7

Tillstånd
Lätt smutsig, kantstött

Inskriptioner
-

Material
Olja på duk.

Övrig information
Föreställer ett stenhus med träd framför, berg, dalgång och hus bakom.

Placering
Inre bokförrådet.



SN:036

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Grupporträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
75,5 x 63,7

Tillstånd
Ramen mycket kantstött.

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Grupporträtt föreställande kungafamiljen under Oscar II regeringstid. Text: ”Prins Oscar Bernadotte, Prins-
essan Theresia, Prinsessan Ebba Bernadotte, Drottning Sophia, Prins Carl, Prinsessan Ingerborg, Kronprins 
Gustaf, Konung Oscar II, Kronprinsessan Victoria, Prins Erik, Prins Eugen, Prins Gustaf Adolf, Prins 
Vilhelm.”

Placering
Inre bokförrådet.



SN:037

Föremål
Tavla, målning.

Specifikation
-

Tillverkare
Georg Pauli.

År
1903.

Mått i cm (bas x höjd)
10,4 x 72,4

Tillstånd
Ramen något nött.

Inskriptioner
-

Material
Olja på duk.

Övrig information
”Midsommarvaka”, gåva till Smålands nation från konstnären Georg Pauli (1855-1935).

Placering
Inre bokförrådet.



SN:038

Föremål
Tavla, brev.

Specifikation
-

Tillverkare
Viktor Rydberg.

År
1893.

Mått i cm (bas x höjd)
14,4 x 22,0

Tillstånd
-

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Brev till nationen från Viktor Rydberg (1828-1895). Texten på brevet lyder: ”Bångsbo i Halland d. 31 
augusti 93 Smålands nations i Upsala förste kurator. Enär jag för tillfället vistas å en ort med en sen och 
något oregelbundet fortgång, har eder ärade skrifvelse, innehållande inbjudning att öfvervara invigningen 
af vår nations nya hus i Upsala och en middag i nationshuset kommit mig så sent tillhanda, att det nu är 
mig omöjligt att anordna för mig så, att jag kan öfvervara festen. Blott på afstånd kan jag deltaga i den-
samma med varma lyckönskningar till det fullbordade verket och till de förmåner och den trefnad det bör 
bereda mina vid landets äldsta ärorika högskola studerande landsmän. Må goda andar fästa bo å den tomt 
och den vackra byggnad varda ett kärt minne för många, bestämda att göra vårt fosterland gagn och heder! 
Med hjärtlig tacksamhet högaktningsfullt ödmjukligen Viktor Rydberg.”

Placering
Främre bokförrådet.



SN:039

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
Köpt 1836.

Mått i cm (bas x höjd)
24,8 x 30,3

Tillstånd
Bilden är fuktskadad.

Inskriptioner
På baksidan: ”Köpt 1836 Porträttet någorlunda likt - aftaget några år före 1836. - Å(?) Melander”

Material
Papp.

Övrig information
Tryck föreställande E. Tegnér (1782-1846) Tegnér var en svensk skald och kulturpersonlighet. Bröstbild, 
fas till höger. En stolsrygg syns bakom Tegnér. De översta knapparna i hans jacka är uppknäppta och han 
har en vit krage.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:040

Föremål
Medaljong.

Specifikation
-

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
13,0 cm i diameter.

Tillstånd
Medaljongen är mycket kantstött. Delar på motivet samt en större del av ovansidan saknas. Mycket av 
texten på baksidan är bortnött.

Inskriptioner
På baksidan: ”2580 Berggren (...)Smålands nation Upsala”

Material
Gips.

Övrig information
-

Placering
Främre bokförrådet.



SN:041

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
1826.

Mått i cm (bas x höjd)
24,3 x 29,7

Tillstånd
-

Inskriptioner
På baksidan: ”Smålands Nation Porträttet af Professor A. ??? skänkt af Acad. Adj. Magr P. Sjöbring. 1826. 
Upsala Smålands nation.”

Material
Papp.

Övrig information
Bilden föreställer en man i peruk och kravatt. Fas till vänster, bröstbild. Text på latin.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:042

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
1829.

Mått i cm (bas x höjd)
24,0 x 29,4

Tillstånd
Pappret är fuktskadat. Text under bilden har suddats/nötts bort. Pappret saknar skyddande bakstycke högst 
upp pga texten, därför har det blivit torrt och sprött där.

Inskriptioner
På baksidan av pappret: ”Lagman Sigfrid Gahm Pehrssons porträtt. Skänkt af Hr C.H. Ekstrand år 1829.” 
På bakstycket, antecknat i blyerts: ”Nicke Gubben Gahm (...) hon är i aftonsången. Unga gamen metar fisk 
på klara sjö och varit (...) i (...) en (...) sorglig händelse.”

Material
Papp.

Övrig information
-

Placering
Främre bokförrådet.



SN:043

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
23,6 x 28,7

Tillstånd
-

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Bilden föreställer en äldre Carl von Linné (1707-1878). Han håller en linnea i handen som han vilar på en 
bok.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:044

Föremål
Tavla, fotografi.

Specifikation
Grupporträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
20,7 x 17,0

Tillstånd
Bilden har ursprungligen suttit fast i en pasepartout som nu är sönderfallen  två delar. Bilden har lossnat.

Inskriptioner
På baksidan av pasepartout: ”Apiarie, Modigh, von Sydow, Sällberg, Sköldberg, Lijedahl, (...) Husberg”

Material
Fotografi, papp.

Övrig information
Grupporträtt föreställande sju män; fyra stående och tre sittande framför.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:045

Föremål
Tavla, fotografi.

Specifikation
Porträtt, avskedsgåva.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
13,3 x 17,6

Tillstånd
Bakstycke saknas, bilden och glaset löst i ramen.

Inskriptioner
Baksida: ”Med stor vördnad och tacksamhet till Smålands Nation för tiden 10/10 1864. (?) 31/12 1910” 
På framsidan: ”Vaktmästare L. a. Sandberg, i Nationens tjänst 10/10 1864 – 31/12 1901.” Lägg märke till 
skillnaden på det avslutande året.

Material
Fotografi.

Övrig information
Föreställer vaktmästare Sandberg i fast till höger. Han bär frack och två medaljer.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:046

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
19,0 x 24,6

Tillstånd
Papper och bakstycke är fuktskadat.

Inskriptioner
-

Material
Papp.

Övrig information
Föreställande Carl von Linné den yngre (1741-1783) i fast till höger. Text under porträttet berättar om hans 
akademiska titlar.

Placering
Främre bokförrådet.



SN:047

Föremål
Tavla, tryck.

Specifikation
Porträtt.

Tillverkare
-

År
-

Mått i cm (bas x höjd)
24,2 x 29,7

Tillstånd
-

Inskriptioner
Baksida: ”Skänkt till Smålands nation Upsala af Hr. C.H. Ekstrand. 1826”, ”Wallkvist”.

Material
Papp.

Övrig information
Föreställer byst av Olof Wallqvist (1755-1800), biskop i Växjö. Modellen av Sergel, graverat av J.F. Mar-
tin.

Placering
Främre bokförrådet.
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