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Inledning

År 2010 den 19 juni vigdes H.K.H. Kronprinsessan Victoria med H.K.H. Prins 
Daniel i Stockholm. Händelsen, som väckte stor uppmärksamhet, firades på flera 
håll i landet och mängder av produkter med  anknytning till bröllopet salufördes.

Under  våren  2011  praktiserade  jag  fem  veckor  på  Nordiska  museets 
Antikvariska  avdelning med  bibliotek  inom ramen  för  min  masterutbildning  i 
ABM på Uppsala Universitet.1 En av de arbetsuppgifter jag påbörjade var att för-
bereda  dokumentationen av  en  samling  föremål  insamlade  i  samband  med 
bröllopet. Arbetet med dokumentationen slutfördes efter att praktiken avslutats.

Som  praktikant  hade  jag  inte  fullständig  behörighet  till  museets  databas. 
Arbetet gjordes därför utanför databasen för att sedan vidarebefordras till en in-
tendent med behörighet att lägga in uppgifterna i databasen. Dessa begränsningar 
ledde till att jag ville undersöka närmare vilka problem jag stötte på i dokumenta-
tionen och de möjliga följderna av den klassifikation jag också utförde.

I denna PM beskriver jag min egen arbetsprocess och de insikter och erfaren-
heter den har genererat kopplat till relevant litteratur inom området. I första delen 
presenterar jag mina utgångspunkter och samlingens kontext i en bakgrundsstudie. 
I den andra delen beskriver jag själva arbetsprocessen och presenterar problem i 
form av fyra fallstudier, samt analyserar dessa. Den tredje avslutande delen är en 
sammanfattning av mina slutsatser. Arbetet ska inte läsas som en traditionell upp-
sats utan utgår från Institutionen för ABM vid Uppsala Universitets kriterier för 
magisterexamensarbete med inriktning Dokumentation av samling inom  Musei- 
och  kulturarvsvetenskap.2 Tyngdpunkten  ligger  därför  på  min  egen  empiriska 
studie och utförandet är mer rapportlikt.

1 ABM - Arkiv, bibliotek och museum.
2 Rydbeck, K. (2010),  Manual för uppsatskrivare – Råd och anvisningar för examensarbete och uppsatser  
inom ABM, s. 12-13.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna PM är att beskriva den arbetsprocess för dokumentation av före-
mål som jag använde på Nordiska museet. Syftet är också att beskriva hur jag har 
fått erfarenhet av dokumentation, hantering av föremål och klassifikation, samt att 
sätta in samlingen i en kontext. Med arbetet följde en rad problem och iakttagelser 
vilka jag har tagit ställning till och har för avsikt att beskriva och analysera. Min 
frågeställning består av följande frågor:

• Hur ser arbetsprocessen för min dokumentation ut?

• Vilka problem uppstår under arbetet och vilka lösningar finner jag?

• Hur och på vilket sätt påverkar jag samlingen genom klassifikation?

Två följdfrågor uppstod tidigt. Vilka klassifikationssystem använder sig Nordiska 
museet av och hur förhåller sig dessa till material från nutida samtidsdokumenta-
tioner? Vilka riktlinjer finns för klassifikation och urval på Nordiska museet? Des-
sa två frågor fick bli en del av bakgrundsstudierna.

Begreppsförklaring

Här  presenteras  två  centrala  begrepp  som  används  i  denna  PM  och  vilken 
definition  av  dessa  jag har  valt  att  använda.  Fler  referenser  till  författare  och 
teorier presenteras efter hand i löpande text.

Musealiseringsprocessen
Musealiseringsprocessen är den process där kulturarv identifieras och där detta 
kulturarv börjar accepteras och praktiseras.3 Symboliseringen har en central roll i 
musealiseringsprocessen och styrs av de dominerande normerna i samhället. Före-
målet kodas om och får en annan eller delvis ny betydelse för vad de symboliserar 
i  samtiden  och  i  framtiden.4 Vem  som  har  tolkningsföreträde  när  det  gäller 
historieanvändande, kulturarv och musealiserande är en ständig maktkamp mellan 
grupper med olika intressen och utgångspunkter.5

Stefan Bohman beskriver i  artikeln ”Vad är museivetenskap, och vad är kul-
turarv?”  kulturarvsinstitutionernas  sätt  att  genomföra  musealiseringsprocessen 
3 Bohman, S. (2003), ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s.16.
4 Bohman, S. (2003), ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s.18.
5 Bohman, S. (2003), ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s.19.
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som ett intressant och komplicerat ämne. Klassificeringens betydelse är en ingång 
Bohman nämner som en lämplig forskningsfråga, vilket inspirerat mig att söka ett 
sådant perspektiv på mitt eget material.6

Klassifikation
”To classify is human” är en inledningsfras i Geoffrey Bowker och Susan Leigh 
Stars bok Sorting things out – Classification and Its Consequences. De menar att 
det är något naturligt och allmänmänskligt att ordna vår omvärld. Våra liv är fulla 
av system för klassifikation, inte enbart som formella, byråkratiska eller kommer-
siella produkter, utan framförallt det ofta oreflekterade sorterandet vi gör i varda-
gen. Det är först när våra alldagligaste klassifikationer kollapsar eller ifrågasätts 
som de blir synliga för oss.7 

Genom varje kategorisering värderas ett synsätt och ett annat förkastas. Det är 
inte enbart negativt, men det är ofrånkomligt. Bowker och Leigh Star anser att 
valet vid klassifikation är av etisk karaktär vilket gör valen riskfyllda.8 Som exem-
pel  på  detta  tar  de  skolans  betyg  som  premierar  vissa  typer  av  talanger  och 
kunskaper hos  eleven,  men helt  utelämnar andra.  Att  välja  en standard för ett 
tekniskt format  före  ett  annat  (som Bowker  och  Leigh  Stars  exempel  video-
formatet VHS framför Betamax) kan förefalla etiskt neutralt, men valet att sätta en 
standard får  stora  konsekvenser  för  alla  de  människor  som  arbetar  med  det 
förlorande formatet och därmed mister sina jobb.9

I boken The Organisation of the Information, från 2004, behandlar Arlene G. 
Taylor organiserandet av information ur ett ABM-perspektiv, med fokus på klassi-
fikationssystem för bibliotek och arkiv. Hon beskriver klassifikationens historia i 
korthet och enligt Taylor är klassifikation i grunden detsamma som kategorisering 
även  om kopplingen  mellan  klassifikation  och  kategorisering  har  försvagats  i 
1900-talets  forskning.  Fortfarande  är  de  kategorier  som  utformas  av  tidigare 
seklers filosofer grunden till vår tids klassifikationssystem.10

Teorier kring kategorisering kan härledas tillbaka till de antika grekiska filo-
soferna. Taylors exempel på detta är Pythagoras (ca 582–500 f.Kr.) som kategori-
serade livscykelns olika steg och Empedocles (ca 490–430 f.Kr.) som placerade in 
alla fysiska ting enligt de fyra elementen.11 Det är i Aristoteles teorier om klassifi-
kation som de nu använda klassiska klassifikationssystemen har sitt ursprung. 

Aristoteles (384–322 f.Kr.) skrift ”Kategorierna” var i stort sett aldrig ifråga-
satt förrän under mitten av 1900-talet. Kategorier ansågs vara allmängiltiga. En 
kategori liknades vid en låda där saker antingen hamnade utanför eller inuti. De 

6 Bohman, S. (2003), ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s. 23.
7 Bowker, C. & Leigh Star, S. (1999), Sorting Things Out – Classification and Its Consequences, s.1-3.
8 Bowker, C. & Leigh Star, S. (1999), Sorting Things Out – Classification and Its Consequences, s. 5.
9 Bowker, C. & Leigh Star, S. (1999), Sorting Things Out – Classification and Its Consequences, s. 6.
1 0 Taylor, A. (2004), The Organisation of the Information, s. 297.
1 1 Taylor, A. (2004), The Organisation of the Information, s. 298.
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egenskaper  som  definierade  kategorin  delades  av  allt  som  hamnade  i  lådan. 
Aristoteles kategorier var dessutom arrangerade hierarkiskt och utgick ifrån att 
världen gick att ordna i en perfekt hierarki.12 Under senare delen av 1900-talet har 
den klassiska kategoriseringsteorin ifrågasatts och dömts ut av forskningen.13 Kri-
tiken var främst att det är en omöjlighet med fasta kategorier med tydliga avgräns-
ningar. Endast vissa saker kan vara entydiga eller objektiva. Taylors exempel på 
en objektiv kategori är huruvida en person kan kategoriseras som medlem i en 
klubb eller inte. Motsatsen till detta exemplifieras med kategorin ”långa männi-
skor” som är subjektiv och helt beroende av längden på den person som uttalar sig 
därom. Också språk och kultur har stor betydelse för hur olika människor uppfat-
tar och kategoriserar sin omgivning vilket gör kategoriseringen subjektiv. Vissa 
grundläggande kategorier verkar dock vara desamma eller liknande oavsett kultur 
och skulle kunna ses som en del i vårt mänskliga beteende.14

Källmaterial och metodredovisning

Källmaterialet för arbetet består till största del av den dokumentation av samling 
som jag gjort på Nordiska museets Antikvariska avdelning.15 Som komplement till 
detta har jag samlat artiklar och annat material som berör museets samlande och 
den samling jag har arbetat med. Samtal och e-postkorrespondens med min kon-
taktperson till lika praktikhandledare Cecilia Hammarlund-Larsson, intendent vid 
Antikvariska avdelningen, är en annan viktig källa.16 Ett möte med en av Nordiska 
museets föremålsregistratorer, Ingrid Frankow, erbjöd ett viktigt tillfälle att ställa 
frågor om organisationen av museets samlingar både idag och historiskt.17 Utöver 
detta har jag använt mig av på museet internt publicerat  material bestående av 
policydokument och registreringsvägledning.18

Resultatet av dokumentationen presenterades i  ett  tabellbladsdokument till-
sammans med tillhörande innehållsförteckning och ett än så länge osorterat arkiv-
material bestående av produktbeskrivningar från föremålens tillverkare. En kort 
översikt över arbetet har tidigare presenterats i en praktikrapport.19 Tabellblads-
dokumentet omfattar 70 sidor och jag har av praktiska skäl valt att inte presentera 

1 2 Taylor, A. (2004),  The Organisation of the Information, s. 298; Nationalencyklopedin, webbversion, sök-
ord: ”Aristoteles” och ”kategori” [2011-07-29].
1 3 För en sammanfattning av forskningshistorik se Taylor, A. (2004) The Organisation of the Information, s. 
298-299.
1 4 Taylor, A. (2004), The Organisation of the Information, s. 298-300.
1 5 Krumlinde, J. (2011), ”Praktikrapport”, s. 1-2.
1 6 E-post från Cecilia Hammarlund-Larsson till Johanna Krumlinde [2011-04-28].
1 7 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-04-08].
1 8 Brekke, M. (2010), ”Registreringsvägledning Föremål Primus”; Stiftelsen Nordiska museet (2006),”Gall-
ringspolicy”.
1 9 Krumlinde, J. (2011), ”Praktikrapport”, s. 1-2.
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det som bilaga i denna PM. En förkortad sammanställning över de aktuella före-
målen har därför bifogats samt en lista över samtliga föremål.20

Bakgrund

Samlingen  har  sammanställts  av  Nordiska  museet  i  samband  med  deras 
dokumentation av firandet av kronprinsessparets bröllop år 2010. En beskrivning 
av denna dokumentation följer i avsnittet Kronprinsessparets bröllopsdokumenta-
tion nedan. Föremålen är exempel på produkter som såldes i dagligvaruhandeln, 
som  souvenirer och som delades  ut  till  allmänheten i  samband med bröllopet. 
Nordiska  museet  står  för  urvalet  av  föremål,  vilka  ska  spegla  flera  olika 
uppfattningar  om bröllopet.  ”Den  officiella  bröllopsserien”  godkänd  av  hovet, 
Republikanska föreningens profilmaterial, skämtprodukter, inofficiella souvenirer 
och reklam finns representerade.21

Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum med över 1,5 miljo-
ner föremål i sina samlingar. ”Nordiska museet har till uppgift att bevara och le-
vandegöra minnet av liv och arbete i Sverige, företrädesvis för tiden efter år 1520” 
som det beskrivs i museets stadgar. Grunden till Nordiska museet lades år 1873 av 
Artur Hazelius under namnet Skandinavien Etnografiska samlingen och idag drivs 
museet som en stiftelse. Regeringen tillsätter stiftelsens Styrelseman och Nordiska 
museets nämnd, vilket är det styrande organet.22

Antikvariska avdelningen med bibliotek är avdelningen där min dokumenta-
tion genomfördes. Avdelningen har ansvar för att förvalta kunskapen om samling-
arna, arbeta med dokumentation, insamling och kunskapsuppbyggnad. Beslut om 
föremålsförvärv till museets samlingar tas av Antikvariska avdelningen tillsam-
mans med avdelningen Samlingarna. Intendenterna på Antikvariska avdelningen 
arbetar med databaserna för föremålen och biblioteket genom att gå igenom inne-
hållet och lägga till nya katalognummer. Förutom detta arbetar Antikvariska
avdelningen också med produktionen av utställningar, handledning av låneären-
den och biblioteksutlån.23

2 0 Bilaga 4. Utdrag ur tabellbladsdokument; Bilaga 1. Översikt över föremål i samlingen Kronprinsessparets 
bröllop.
2 1 Anteckningar från praktik på Nordiska museet, Stockholm [2011-02-21 – 2011-03-25].
2 2 Palmqvist, L. (2009), ”Verksamhetsplan för Antikvariska avdelningen med Biblioteket år 2010”, s. 1; Ham-
marlund-Larsson, C. (1998), ”Samlingarna och samlandet”, s. 181.
2 3 Palmqvist, L. (2009), ”Verksamhetsplan för Antikvariska avdelningen med Biblioteket år 2010”, s. 1.
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Nordiska museets samlingar och databas
Sedan starten år 1873 har alla föremål registrerats i museets huvudliggare. Arthur 
Hazelius själv drog upp riktlinjerna för vilka uppgifter som skulle nedtecknas. Då 
handlade det om grundläggande uppgifter som fortfarande idag är aktuella.
Form, färg, mått och material noterades, liksom när föremålet brukats, var och av 
vem det samlades in.24 

Grunden till samlingarna växte fram och formades under Hazelius tid. Hans 
ideal  präglar  samlingarnas  sammansättning  fortfarande  idag.  Hazelius  var 
intresserad av den typografiska metod som arkeologerna Hans Hillerbrand och 
Oscar Montelius tog fram. Med deras arbete som förlaga ordnades, klassificerades 
och strukturerades föremålen efter material, form och dekor. Många föremål av 
samma sort behövdes för att kunna visa utvecklingskedjor, med inspiration från 
Darwin.25 Inriktningen på samlandet har sedan följt olika tiders intressen och redan 
under  1920- och 1930-talet  började Nordiska museet  att  ha ett  intresse för  att 
samla in  samtida  föremål.  Då  kom  dessa  främst  från  högreståndskulturens 
ombytliga mode, då allmogen fortfarande ansågs vara en förindustriell  konser-
verad företeelse. I takt med etnologins omformande pågick en process mellan år 
1930–1950  som ökade  insamlingen av  samtida  material.  Samtidsorienteringen 
fortsatte under 1950- och 1960-talet då det blev aktuellt att samla in 1900-talsföre-
mål från alla samhällsklasser.26

Redan  under  1970-talet  införde  Nordiska  museet  det  första  digitala 
datoriserade katalogsystemet. Möjligheterna var väldigt begränsade särskilt  vad 
det gällde lagringsutrymme för data. Museets huvudliggare fördes in i systemet 
genom ett arbetsmarknadsprojekt. De som arbetade med projektet hade endast till-
gång till kopior av huvudliggaren. De kunde inte kontrollera uppgifterna mot de 
riktiga föremålen, vilket var ett problem då det förekom fel i huvudliggaren eller 
regelrätta missförstånd uppstod. Ett stort problem med detta projekt var att de som 
förde över data till systemet inte var kulturhistoriskt kunniga. De förde in klassifi-
kationer  i  klassifikationssystemen  Nm-klass  (Ämnesord)  och  Outline  (för 
förklaring se avsnitt Ämnesord och Outline) med endast en kort introduktion till 
dessa och troligen utan vetskap om konsekvenserna av klassifikation. Detta har 
haft stora konsekvenser för hur databasen ser ut idag. Det finns många fel från de 
första inmatningarna som ännu inte har upptäckts och korrigerats.27 

År 2003 gick museet över till att använda databassystemet Primus. Den gamla 
digitala  databasen migrerades  över till  Primus,  vilket  fick till  följd att  alla  fel 
följde med. Varje katalognummer från den tidigare databasen behöver dessutom 
kompletteras i efterhand med uppgifter som fattas då det tidigare systemet var 
begränsat till  få  uppgifter.  Att  göra  detta  på  samtliga  av  de  tidigare  inlagda 

2 4 Henriksson, H. (1998), ”Föremålen registreras”, s. 189.
2 5 Hammarlund-Larsson, C. (1998), ”Samlingarna och samlandet”, s. 181, 186-187.
2 6 Hammarlund-Larsson, C. (1998), ”Samlingarna och samlandet”, s. 201-202, 206-207.
2 7 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-03-08].
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föremålen finns det i nuläget inga resurser till. I möjligaste mån försöker de som 
arbetar med registrering  att  komplettera  när  föremål  är  aktuella  eller  stora  fel 
uppdagas. Men detta är begränsat och inget som prioriteras, främst för att det krä-
ver ekonomiska resurser och stor kompetens.28

Innan det datoriserade systemet togs i bruk fanns ett kortkatalogsystem. Även 
om detta system fanns i flera olika varianter som möjliggjorde till exempel sök-
ningar på ort- eller personnamn, så var sökmöjligheterna begränsade till endast ett 
fåtal ingångar. Kortkatalogen finns fortfarande kvar och upptar en stor del av 
Antikvariska  avdelningens  allmänna  utrymmen.  Alla  kort  har  skannats  in  och 
finns  nu  som  bilagor  till  katalognumren  i  Primus.  Många  i  Antikvariska 
avdelningens personal  använder  sig  fortfarande  dagligen  av  den  fysiska  kort-
katalogen. De har vanan inne när det gäller att söka i den och vissa tycker att det 
kan  vara  mer inspirerande att  söka  i  den  fysiska  katalogen inför  till  exempel 
utställningar. Vad som kommer att hända med kortkatalogen i framtiden är oklart, 
men planer på att destruera den har hittills avslagits med hänvisning till museets 
historia och museivetenskapliga intressen.29

Databasen Primus
Primus är ett databassystem som utvecklats i Norge av KulturIT som ägs av Norsk 
Folkemuseum och Maihaugen.  Idag finns  12 svenska användare enligt  Primus 
Sveriges  webbplats.30 Föremålsregistrator  Ingrid  Frankow  berättar  att  valet  av 
Primus var självklart då inga andra system på marknaden kunde leva upp till den 
kapacitet som Nordiska museet krävde vid tiden för införandet. Systemet hanterar 
förutom  föremålen  också  arkivmaterial,  foto,  konst  och  byggnader  i  museets 
samlingar.

Genom Primus finns möjlighet för svenska Primusanvändande institutioner att 
publicera  sina  samlingar  på  internet  i  en  tjänst  som  heter  Digitalt  Museum. 
Nordiska museet är en av de fem institutioner som har tillgängliggjort delar av 
sina samlingar med Digitalt Museum.31

All personal som ska arbeta med registrering i Primus får genomgå en indivi-
duell utbildning ledd av föremålsregistrator Frankow. Under utbildningen lärs re-
gistrering i Primus ut, hur Nm-klass/Ämnesord och Outline fungerar samt vikten 
av ett  konsekvent  användande av dessa verktyg. Ingen fastställd utbildningstid 
finns, men Frankow har satt ett krav på att personer som ska utbildas för registre-
ring och arbete med databasen ska vara anställd i minst sex månader för att en ut-
bildning ska bli lönsam. Ytterligare ett förtydligande av varför jag som praktikant 

2 8 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-03-08].
2 9 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-03-08]; Anteckningar från praktik på Nordiska museet 
[2011-02-21 – 2011-03-25].
3 0 Primus Sverige webbplats > Primusinstitutioner [2011-05-09].
3 1 Primus Sverige webbplats [2011-05-09].
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inte kan tillåtas registrera i Primus. Så långt det är möjligt vill man undvika fler 
fall av felaktig registrering i likhet med de som tidigare nämnts. 32

Ämnesord och Outline
Nordiska museets databas använder sig av flera olika typer av klassifikation. Före-
målen är bland annat sökbara genom Ämnesord (tidigare Nm-klass) och Outline, 
vilka  är  klassifikationssystem  med  fastställda  kategorier.  I  samråd  med  min 
kontaktperson på museet har jag tagit fram förslag på lämpliga klassifikationer 
inom dessa båda system.33

Bowker och Leigh Stars definition av ett klassifikationssystem innefattar tre 
punkter: 1. Unika och konsekventa klassifikationsprinciper, 2. Att kategorierna är 
ömsesidigt uteslutande och att allting passar in ordentligt i dessa utan undantag, 3. 
Ett komplett system som täcker in hela den värld som systemet ska beskriva. Inget 
i praktiken fungerande system lever upp till  alla dessa kriterier och inte heller 
Ämnesord eller Outline.34 Nedan följer en beskrivning av de båda systemen.

Nm-klass  är  ett  äldre  system som idag benämns  ”Ämnesord”  i  databasen 
Primus. I denna PM förekommer båda benämningarna, men Nm-klass hänvisar till 
den äldre användningen. Nm-klass utvecklades av Nordiska museet på 1940-talet 
för att hantera museets egna samlingar. Idag används inte Nm-klass som ett full-
värdigt  klassifikationssystem  längre,  men  kategorierna  registreras  ändå 
obligatoriskt under fliken ”Ämnesord”. Ändringen till ”Ämnesord” är till för att 
förtydliga  att  Nm-klass  inte  är  ett  komplett  klassifikationssystem. Systemet  är 
alltför inkonsekvent och har för många brister. Nm-klass har bland annat mycket 
av ett utvecklingshistoriskt perspektiv och är hierarkiskt uppbyggt med tre nivåer 
av klasser.35 Nm-klass har stora drag av den klassiska kategoriseringsteorin, med 
en strävan mot en perfekt hierarkisk världsordning.36 Som nämnts tidigare är den 
klassiska kategoriseringsteorin numera utdömd.

Alla ord står i pluralis i Nm-klass vilket användaren bör tänka på när hon eller  
han söker. Hur många underklasser ett ämne har i Nm-klass är helt beroende av 
det  intresse  för  ämnet  som  funnits  hos  museets  medarbetare  som  utvecklade 
systemet. Många ämnesord  är  dessutom satta  av  personer  utan  kulturhistorisk 
kompetens  som  arbetat  med  tillfälliga  projekt.  Fördelen  med  att  fortfarande 
använda Nm-klass är att hela museets samling finns registrerad efter detta system 
och  systemet  är  väl  anpassat  till  museets  förindustriella  material.  Nm-

3 2 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-03-08].
3 3 Anteckningar från praktik på Nordiska museet, Stockholm [2011-02-21 – 2011-03-25].
3 4 Bowker, C. & Leigh Star, S. (1999), Sorting Things Out – Classification and Its Consequences, s. 10-11.
3 5 Brekke, M. (2010), ”Registreringsvägledning Föremål Primus” s. 42-43; Anteckningar från möte med In-
grid Frankow [2011-03-08].
3 6 Taylor, A. (2004),  The Organisation of the Information, s. 298; Nationalencyklopedin, webbversion, sök-
ord: ”Aristoteles”  och ”kategori” [2011-07-29].
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klass/Ämnesord är ett finmaskigare nät att söka genom än Outline. Att byta ut 
Nm-klass skulle innebära enorma kostnader.37

I Primusvägledningen presenteras Ämnesord som ett system vilket ger före-
målen  ämnestillhörighet  och  placerar  dem  i  en  kontext.  Ämnesord  ska  ge 
sökingångar på kategorinivå. ”Ämnesord kan bl.a. gälla föremålstyper, aktiviteter, 
händelser,  grupper  av  människor,  yrkesgrupper  och  placering  i  tid  och  rum.” 
Precis som i Outline kan ett föremål ha flera Ämnesord.38

Outline är ett erkänt klassifikationssystem och stämmer till stor del överens 
med  Nordisk  Outline,  vilket  är  en  översatt  version  av  Outline  of  Cultural 
Materials (OCM). Nordisk Outline är det som finns i Nordiska museets Primus 
idag. I denna PM kommer jag att referera endast till Outline när jag hänvisar till 
Nordiska museets Outline.  OCM är enligt  organisationens webbplats  ett  av de 
mest  använda klassifikationssystemen hos  museer  i  Norden.  Systemet  används 
främst för klassifikation av kulturhistoriska föremål, bilder, arkivmaterial och lit-
teratur.39 Föremålsregistrator Frankow berättar att även detta system har nackdelar; 
bland annat ger det för stora träffar i Nordiska museets material. Outline är främst 
till för att ringa in kulturella företeelser istället för att fokusera på enskilda objekt. 
Däremot är Outline internationellt gångbart vilket är främsta anledningen till att 
museet använder det.40

Förvärvet
Varje föremål som är aktuellt att förvärva för Nordiska museet presenteras på ett 
förvärvsmöte på Antikvariska avdelningen. Under mötet diskuteras förvärvet och 
de närvarande tar ställning till om förvärvet ska genomföras. Här väger förutom 
museets kulturhistoriska värderingar också konservatorernas utlåtande om möjlig-
heterna att bevara föremålet in. Varje föremål presenteras med en motivering som 
läggs fram av ansvarig intendent.41 När nykatalogisering av föremål är aktuellt ska 
först en accession upprättas i databasen Primus. Detta görs för alla planerade för-
värv innan de presenteras på förvärvsmötet. Efter ett godkännande på förvärvsmö-
tet kan föremålet förvärvas till samlingarna och få en riktig föremålspost i 
Primus.42

Då har föremålet genomgått hela musealiseringsprocessen i de tre steg som 
Bohman beskriver. Enligt Bohman är musealiseringsprocessens viktigaste funktio-
ner ”Identifiering (Bestämning)”, ”Isolering (Kontextbyte)” och ”Symbolisering 
(Kodning)”. Identifiering är när vi bestämmer vad som är värt att bevara och defi-

3 7 Brekke, M. (2010), ”Registreringsvägledning Föremål Primus” s. 42-43; Anteckningar från möte med In-
grid Frankow [2011-03-08].
3 8 Brekke, M. (2010), ”Registreringsvägledning Föremål Primus”, s. 42.
3 9 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-03-08]; Nordisk Outline webbplats [2011-05-09].
4 0 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-03-08].
4 1 Krumlinde, J. (2011),  Praktikrapport,  s.1-2; Anteckningar från praktik på Nordiska museet, Stockholm, 
[2011-02-21 – 2011-03-25].
4 2 Brekke, M. (2010), Registreringsvägledning Föremål Primus, s. 10
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niera som kulturarv. Det handlar alltid om ett val, där de som har makten i sam-
hället väljer vad som blir kvar och vad som glöms bort. Isolering uppstår därefter 
som en följd av urvalet. Den utvalda företeelsen eller föremålet bryts loss från sin 
ursprungliga  kontext,  till  exempel  när  ett  föremål  flyttas  till  ett  museum. 
Isoleringen kan vara geografisk,  tidsmässig och användarmässig.43 På Nordiska 
museet sker urvalet på förvärvsmötet och isoleringen påbörjas redan vid upprät-
tandet av accessionsakten. Innan accessionen är bekräftad svävar föremålet i ett 
liminalt tillstånd där de tagits ur sin ursprungliga kontext och väntar på att inträda 
i  den  upphöjda  samlingen.  Omkodningen  eller  symboliseringen  har  påbörjats. 
Enligt Igor Kopytoff i artikeln ”The cultural biography of things: commoditization 
as process” vill jag påstå att föremålen har påbörjat ett nytt kapitel i sin biografi i 
och med att museet upptagit dem i sin samling. De går från att vara det Kopytoff 
kallar commodities, föremål som handelsvaror, till att bli bortkopplade från sitt ur-
sprungliga användningsområde. Föremålens värde och funktion förändras.44 Vilket 
stämmer överens med Bohmans sammanfattning av musealiseringsprocessens iso-
lering och symbolisering.

Dokumentationen av kronprinsessparets bröllop

Den samtidsdokumentation som samlingen är en del av har skett som ett samarbe-
te mellan Nordiska museet, Stockholms stadsmuseum, Livrustkammaren och In-
stitutionen för språk och folkminnen i Uppsala. Museerna och arkivet har sinse-
mellan delat upp ansvarsområden och fördelat förvärv av föremål.45 

I fokus för vårt intresse stod hur denna händelse skulle påverka Sverige och svenskarna. Vi 
ville studera om och hur en händelse av detta slag på officiell, nationell nivå påverkar samhäl -
let och medborgarna.46

Detta skriver Hammarlund-Larsson i tidskriften Artur. Där berättar hon också vad 
dokumentationen innebar. Nordiska museet och Livrustkammaren fick möjlighet 
att följa förberedelserna vid hovet. Där inriktade sig Nordiska museet på det arbe-
te som Husgerådskammaren och Hovstallet utfört. En av museets fotografer fanns 
vid Storkyrkan och Logården på bröllopsdagen. En enkät till allmänheten skicka-
des ut via museets hemsida. Museet gick också ut med ett upprop och bad folket 
att skriva dagbok under dagen. Frågelistorna gav drygt 150 svar och hittills har 
120 dagböcker inkommit. Fotografer dokumenterade vad som skedde i staden un-
der veckorna före bröllopet och på bröllopsdagen var museets medarbetare ute för 

4 3 Bohman, S. (2003), ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s.16-17.
4 4 Kopytoff, I. (1986), ”The cultural biography of things: commoditization as process”, s.66-68.
4 5 Grönhammar, A. Hammarlund-Larsson, C. Ulfstrand, A. (2010), ”Folket i fokus på kronprinsessans bröl-
lopsdag”, s. 15; Anteckningar från praktik på Nordiska museet [2011-02-21 – 2011-03-25].
4 6 Hammarlund-Larsson, C. (2010), ”Nordiska museet dokumenterade bröllopsdagen”, s. 7
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att observera och göra korta intervjuer med besökarna. Brudgummen Daniel West-
lings hemort Ockelbo besöktes också.47

Inför bröllopet hölls diskussioner på flera museer i landet kring hur de skulle 
förhålla sig till kronprinsessparets bröllop. Kritik riktades mot att bevaka bröllopet 
med motiveringen att bevakningen redan skulle vara stor utan museerna och ”att 
en dokumentation skulle bidra till  en nationalistisk yra som man snarare borde 
ställa sig kritisk till” som det beskrivs i artikeln ”Folket i fokus på kronprinsessans  
bröllopsdag” i tidskriften Samdok-forum, nummer 2010/2, s.15. Nordiska museets 
dokumentation  motiverades  med  att  bröllopet  skulle  bli  en  stor  händelse  i 
samhället, vilken kunde berätta mycket om vår samtid.48 

Museer i Danmark och Norge har gjort liknande dokumentationer kring sina 
kronprinsbröllop år 2001 och år  2004. Deras  material  har  varit  inspiration  för 
Nordiska  museet  inför  denna  satsning.  Sedan  tidigare  har  museet  en 
dokumentation ifrån  Kungabröllopet  år  1976,  vilken  kan  användas  som 
jämförande material.49

Samlingen

Samlingen jag har dokumenterat består av 38 stycken föremål; några av dessa be-
står i sin tur av flera delar. För att beskriva föremålens karaktär kan de delas in i  
grupper utifrån sin bakgrund.50 Den största gruppen är föremål från ”Den officiella 
bröllopsserien”51 inköpta direkt av museet från handlare som salufört dessa. I den-
na grupp finns både bruksföremål och minnessaker. Som komplement till dessa 
finns souvenirer och minnessaker som inte ingår i någon av hovet godkänd serie, 
men som saluförts i souvenirbutiker i Stockholm. En grupp föremål kan beskrivas 
som humoristiska eller satiriska och även dessa har inköpts i fabriksnytt tillstånd 
av museet. Dessa humoristiska och satiriska föremål tillsammans med tre föremål 
som skänkts av Republikanska föreningen avser att vara exempel på föremål med 
en kritisk inställning till Kronprinsessparets bröllop. Den sista gruppen av föremål 
är föremål som samlats in i direkt anslutning till bröllopsfirandet i Stockholm och 
på brudgummen Daniel Westlings hemort Ockelbo.52 Dessa föremål har brukats 
och flera av dem har beskrivits i de observationer som museets personal gjorde 
under bröllopet. Föremålen har en stor spännvidd i funktion och sträcker sig från 

4 7 Hammarlund-Larsson, C. (2010), ”Nordiska museet dokumenterar bröllopsdagen”, s. 7.
4 8 Grönhammar, A. Hammarlund-Larsson, C. Ulfstrand, A. (2010), ”Folket i fokus på kronprinsessans bröl-
lopsdag”, s. 15; Fägerborg, E. (2010),  ”Notiser”, s. 31.
4 9 Grönhammar. A, Hammarlund-Larsson, C. och Ulfstrand A. (2010), ”Folket i fokus på kronprinsessans  
bröllopsdag”,  s. 15.
5 0 Detta görs endast för att underlätta beskrivningen av samlingen. Denna indelning finns ej i själva dokumen-
tationen.
5 1 Den officiella bröllopsserien är en serie produkter godkända av hovet. Delar av intäkterna går till Kron-
prinsessparets bröllopsfond för att främja hälsa hos barn och ungdomar i Sverige och motverka utanförskap.
5 2 Daniel Westling numera H.K.H. Prins Daniel efter giftermål med H.K.H Kronprinsessan Victoria.
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bruksföremål och förbrukningsartiklar som till exempel disktrasa och tepåsar, till 
utpräglade  minnes-  och  prydnadsföremål  som  till  exempel  minnestallrik  med 
stativ eller ljuslykta.53

Urvalet av föremål var gjort redan innan jag kom in i bilden. Jag har således 
inte påverkat urvalet eller motivet bakom detta och kommer därför inte att beröra 
den aspekten av föremålen djupare än att redogöra för Nordiska museets generella 
inställning till urval och gallring, samt bakgrunden till projektet. Nordiska museet 
praktiserar vad de kallar för ”gallring vid källan”. Detta innebär att den urvals-
process  som  föregår  ett  förvärv  ska  vara  så  noggrant  gjord  att  gallring  i 
samlingarna förebyggs  innan föremålen  når  samlingen.  Om föremål gallras  ur 
samlingen sker detta när ”-föremålet är främmande för museets insamlingsområde 
- föremålet tillhör en överrepresenterad grupp”. Regelrätt kassation förekommer 
endast när ”- föremålet är i sådant skick att konservering inte är rimlig” vilket 
innebär en destruktion av föremålet. Utgallrade föremål kan ges som gåva eller i 
byte till annat museum, erbjudas som deposition till andra museer eller offentliga 
verk eller omvandlas till  rekvisita i den pedagogiska verksamheten. Försäljning 
kan endas bli aktuell om föremålet är förvärvat genom köp.54

Det finns fler föremål från Kronprinsessparets bröllop som redan katalogise-
rats av ordinarie personal. Dessa har fungerat som förlaga framför allt för mina 
beskrivningar i fritextfälten och för formen för hur olika data ska presenteras.  För 
en mer utförlig beskrivning av vad de olika fälten ska innehålla, hur dessa ska pre-
senteras samt vilka fält som är obligatoriska, använde jag den Primus-vägledning 
som utarbetats  av Marte  Brekke,  Norsk Folkemuseum och KulturIT.  Nordiska 
museets version av denna vägledning är översatt, bearbetad och kompletterad av 
Kristina Berg och Ingrid Frankow för att passa museets behov.55

5 3 Bilaga 1.  Översikt  över  föremål  i  samlingen Kronprinsessparets  bröllop;  Anteckningar  från praktik på 
Nordiska museet [2011-02-21 – 2011-03-25].
5 4 Stiftelsen Nordiska museet (2006),”Gallringspolicy”.
5 5 Brekke, M. (2010), ”Registreringsvägledning Föremål Primus”.
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Undersökning

I detta avsnitt följer en redogörelse för det praktiska dokumentationsarbete jag 
gjort vid Nordiska museet. Syftet med uppgiften var att dokumentera en samling 
nyförvärvade och ännu ej förvärvade föremål inför katalogiseringen av desamma. 
Fyra fallstudier pressenteras som ett urval av och ett exempel på de problem som 
jag ställdes inför när jag sammanställde förslag på klassifikation för föremålen en-
ligt Ämnesord och Outline.

Dokumentationen – min arbetsprocess
Till att börja med satte jag mig in i ämnet Kronprinsessparets bröllop genom att 
läsa museets egna material  från dokumentationen och den minnesbok tillägnad 
brudparet, som nyligen utgivits.56 Parallellt med detta började jag att söka i muse-
ets databas Primus och studera tidigare katalogiseringar av liknande föremål.

Nästa steg blev att upprätta en mall för de uppgifter jag skulle samla in. 57 Här 
hade jag en diskussion med min kontaktperson Hammarlund-Larsson om vilka 
uppgifter  som  behövdes  för  denna  föremålsgrupp  och  vilka  av  de  rubriker  i 
Primus som var aktuella för dessa föremål. För olika föremålstyper passar olika 
rubriker. Det är heller inte säkert att alla efterfrågade rubriker går att besvara för 
samtliga föremål. Detta är något som skiljer dokumentationsarbetet inom museum 
från arkiv och bibliotek. Den kända informationen kring föremålen är ofta ofull-
ständig och varierar, så som Taylor beskriver.58

Föremålen fanns tillgängliga för mig och jag utarbetade en strategi för att sys-
tematiskt gå igenom varje föremål efter de rubriker som tabellbladsdokumentet 
efterfrågade. Varje föremål mättes och studerades först för att lämna de uppgifter 
som föremålen själva kunde besvara. Påförd text, utsmyckningar, motiv och annat 
beskrevs i fritextfälten. Här var jag tvungen att göra en avvägning av hur mycket 
av föremålens påförda text som skulle återges för att beskriva föremålet på ett bra 
sätt utan att skriva för mycket text. I flera fall var den påförda texten lång i form 
av produktbeskrivningar, hyllningar till brudparet och produkten, produktinforma-
tion samt en bok vilken av förklarliga skäl inte kunde återges i mer än en kort 
sammanfattning av baksidestexten. Dessa sammanfattningar är definitivt avhängi-

5 6 Popova, S. (2010), Vårt bröllop: kronprinsessan Victoria och prins Daniel 19 juni 2010.
5 7 Bilaga 2. Dokumentationsblad från Nordiska museet.
5 8 Taylor, A. (2004), The Organisation of the Information, s. 12.
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ga vad jag anser vara den mest relevanta informationen i texten. Här var gränsen 
mellan beskrivning och analys svår att dra.59 Jag såg till att kortfattat beskriva vil-
ken typ av information som fanns i den text som inte citerats. På detta sätt hoppas 
jag att det är möjligt att i framtiden söka denna information och att intresserade 
kan beställa fram föremålet ur magasinet för att få hela texten.

Efter detta gjorde jag efterforskning på Internet efter tillverkare och de upp-
gifter som inte gick att utläsa ur själva föremålet. Jag sammanställde också ett do-
kument med kontaktuppgifter till alla tillverkare jag lyckats identifiera för att kun-
na kontakta dem om så blev aktuellt. Allt kringmaterial om föremålen skrevs ut 
och kommer att arkiveras med övrigt material tillsammans med den stora doku-
mentationen om bröllopet.

Dokumentationsbladet
Tidigare har jag redogjort för hur och varför jag som praktikant saknade fullstän-
dig behörighet till museets databas Primus. Därför förberedde jag istället katalogi-
seringen i ett tabellblad i ett kalkylprogram.60 Dessa uppgifter vidarebefordrades 
sedan till personal med behörighet att föra in uppgifter i Primus.61 

Att inte kunna arbeta direkt i databasen Primus var det första problemet som 
behövde lösas. Här hade museet redan en lösning där praktikanten sammanställer 
den mängd fakta som är möjlig för henne eller honom att ta fram. Det sker på enk-
last möjliga sätt där ett förtryckt arbetsblad används och praktikanten för in upp-
gifterna för hand. Detta arbetsblad är begränsat i sitt omfång.62 Jag följde detta ar-
betssätt, men utarbetade ett mer detaljerat arbetsark i form av ett tabellblad efter-
som jag kom att arbeta grundligt med dokumentationen och även göra förslag till 
klassifikation enligt Ämnesord och Outline.63

Idén att använda ett tabellblad för att hantera alla data hämtade jag från en ti-
digare dokumentation jag medverkat i. Under hösten 2010 dokumenterade jag till-
sammans med kurskamrater från Institutionen för ABM, Uppsala Universitet, en 
samling föremål för ett projekt på Museum Gustavianum i Uppsala. Då användes 
ett tabellblad med gott resultat.64 Under arbetets gång på Nordiska museet kom jag 
fram till att tabellbladet inte var en lämplig form vid denna dokumentation. Ta-
bellblad i kalkylprogram är utformat för att hantera siffror och göra uträkningar. 
Att använda tabellen för att hantera längre text blev otympligt och oöverskådligt i 
detta fall. Texten blev svår att redigera. Raderna blev flera sidor långa, svåra att 
följa och behövde ideligen justeras i höjd för att hela texten skulle vara synlig och 
fungera att skriva ut. Detta resulterade slutligen i ett 70 sidor långt dokument där 

5 9 Taylor, A. (2004), The Organisation of the Information, s. 12.
6 0 Microsoft Excel och Open Office Calc.
6 1 Krumlinde, J. (2011), ”Praktikrapport”, s. 2.
6 2 Bilaga 2. Dokumentationsblad från Nordiska museet.
6 3 Bilaga 4. Utdrag ur tabellbladsdokument.
6 4 Drugge, E. mfl. (2011), Projekt för Samlandets teori och praktik, HT-10.
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flera av fälten är utrymmeskrävande, men endast innehåller ett fåtal ord.65 Föremå-
len  på  Museum  Gustavianum  hade  helt  andra  förutsättningar  vad  det  gällde 
mängden text i beskrivningarna. Då fungerade tabellbladet bra för att ge en snabb 
översikt  och  textmängden  för  varje  föremål  var  så  pass  liten  att  ovanstående 
problem aldrig  framträdde.  På  Nordiska  museet  hanterade  jag  ett  större  antal 
föremål, med en avsevärt större mängd text inom fler fält. Här hade en mall i ett  
vanligt ordbehandlingsprogram varit att föredra för att lättare kunna urskilja varje 
föremål och redigera texten smidigare. Enda föredelen med tabellbladet var att 
uppställningen möjliggjorde en direkt jämförelse inom kolumnerna så att jag hela 
tiden visste att jag var konsekvent i mina formuleringar.66 Valet av format för den-
na typ av dokumentation bör avgöras av mängden skriftlig information som före-
målen genererar, anser jag. Jag rekommenderar att ordbehandlingsprogram väljs 
före kalkylprogram i fall där föremålens biografi är välkänd och påförd text är 
omfattande. Bäst bör vara att direkt använda databasen om det är möjligt och att  
få föremålsposterna kontrollerade av ordinarie personal i efterhand. Då gäller att 
kontrollen verkligen genomförs för att arbetet ska vara tidsbesparande och inte 
äventyra databasens säkerhet.

För att utveckla själva dokumentationsbladet utgick jag ifrån flera exempel på 
katalogkort i Primus, Registreringsvägledning Föremål Primus, ett äldre förtryckt 
dokumentationsblad, samt de accessioner som fanns tillgängliga för 16 av de 38 
föremålen.67 Att söka i Primus och bekanta mig med databasens och programmets 
utformning var en viktig del i förberedelserna till denna dokumentation. Jag jäm-
förde både liknande föremål och helt andra typer av föremål för att få en bild av 
hur formen för dokumentation såg ut. Här märkte jag det Frankow bekräftade, att 
mängden data kring föremålen varierar kraftigt och att beskrivningarnas form är 
inkonsekvent.68 Det har också som Taylor beskriver uppstått en ackumulation av 
information som med tiden hamnar i konflikt med varandra.69 Detta har hänt i 
Nordiska museets databas efter de felinmatningar och felregistreringar som har 
gjorts, men också på grund av förändrade normer och värderingar över tid som i 
vissa fall fått förklarande tillägg.70 På Digitalt Museum, där delar av katalogen hit-
tills publicerats digitalt för allmänheten, uppmärksammas besökare på detta i en 
introduktionstext: ”[...] Det kan också finnas formuleringar som inte anses accep-
tabla i dag men som har tagits med för att visa hur objekten beskrevs vid tiden för 

6 5 Jmf. Bilaga 4. Utdrag ur tabellbladsdokument.
6 6 Jmf. Bilaga 4. Utdrag ur tabellbladsdokument.
6 7 Brekke, M. (2010), ”Registreringsvägledning Föremål Primus”, passim; Kopior av accessioner i Nordiska 
museets Primus; Bilaga 2.
6 8 Anteckningar från möte med Ingrid Frankow [2011-03-08].
6 9 Taylor, A. (2004), The Organisation of the Information, s. 12.
7 0 Ett exempel är föremål som är knutna till olika minoritetsgrupper där det kan finnas värderande eller för -
domsfulla beskrivningar av människors etniska tillhörighet i beskrivningarna. Dessa beskrivningar har trotts  
att de idag anses stötande bevarats i katalogen, men med ett förklarande och förtydligande tillägg om att dessa 
benämningar är historiska dokument över tiden då de insamlats.
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förvärvet.”71 Bowker och Leigh Star skriver att inget i praktiken fungerande klassi-
fikationssystem lever upp till kriterierna för definitionen av ett. I verkligheten fö-
rekommer oenighet hos användarna om hur systemen ska praktiseras. De ignore-
rar eller missuppfattar systemet eller så blandar de rutinmässigt ihop olika och 
motsägelsefulla principer.72 Det är denna mänskliga faktor som ligger bakom nu-
varande förhållandena i Primus. Det ska poängteras att Nordiska museet databas 
inte har större problem med detta än andra motsvarande institutioner.

Jag  har  valt  att  göra  ett  försök  att  utforma  min  dokumentation  enligt 
Registreringsvägledning Föremål Primus,  vilket  är  det  vägledande dokumentet 
museet använder idag. Jag vill dock poängtera att jag inte genomgått den på muse-
et interna utbildning som krävs för att registrera i Primus, utan själv tolkat och 
jämfört  material  för  att  enligt  egen  förmåga  presentera  denna  dokumentation. 
Därför granskas också mina val innan de förs in i Primus.73

Fotografisk dokumentation av föremålen har inte varit aktuell inom ramarna 
för detta arbete. För att komplettera denna PM har jag fotograferat de föremål som 
förekommer  inom  fallstudierna.74 På  Nordiska  museet  arbetar  fotografer  och 
magasinspersonal med att fotografera varje föremål innan det får sin placering i 
magasinet. En stor del av föremålen i magasinet är inte heller fotograferade. Från 
början målades akvareller på varje katalogkort för att illustrera föremålen. I den 
äldre kortkatalogen finns foton bifogade och idag scannade till Primus. Om fotot 
av föremålet är gammalt kan föremålet ha förändrats i magasinet. Så var fallet 
med en talgdank som skulle plockas fram under min praktikperiod. Fotot i Primus 
visade ett talg-ljus i fint skick. I magasinet återfanns smälta rester av ljuset och 
fotot visade sig vara närmare 100 år gammalt.75 Också en aspekt att ta hänsyn till 
när det gäller äldre registrerat material.

Hantering av föremålen
Föremålen i denna samling är alla industriellt tillverkade. De har tillverkats, sålts 
och delats ut i stora upplagor. Ljuslyktan av glas, en glasflaska, kaffemuggarna av 
porslin och de två minnestallrikarna av porslin är de som är mest ömtåliga för stö-
tar. I övrigt är de flesta av föremålen pappers- eller plastförpackningar eller varor 
av papp och plast. De är samtida föremål som i flera fall fortfarande går att köpa i  
dagligvaruhandeln. Att arbeta med ett sådant material har fördelar och nackdelar. 
Det var liten risk att jag av misstag skulle skada något föremål vilket underlättade 
hanteringen.  Om  så  skulle  ha  hänt  var  föremålen  ännu  inte  ovärderliga  eller 
oersättliga. 

7 1 Digitalt Museum webbplats > Museum > Nordiska museet.
7 2 Bowker, C. & Leigh Star, S. (1999), Sorting Things Out – Classification and Its Consequences, s. 11.
7 3 Anteckningar från praktik på Nordiska museet, Stockholm [2011-02-21 – 2011-03-25].
7 4 Bilaga Bilder av föremål.
7 5 Anteckningar från praktik på Nordiska museet, Stockholm, [2011-02-21 – 2011-03-25].
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Jag hanterade alla föremål med bomullshandskar för att minska slitaget och 
inte utsätta dem för smuts och fett från händerna. Att hålla den museala distansen 
till nutida föremål kan vara en utmaning som jag fick erfara. I hantering av äldre 
sköra föremål känns försiktighet och handskar direkt naturligt för mig. Att hantera 
en äppelmustförpackning, som lika gärna kunde ha legat i min egen sopsortering, 
med  handskar  och  försiktighet  kändes  till  en  början  främmande.  Att  använda 
handskar blev en påminnelse till mig själv och till personer i omgivningen att des-
sa föremål trots sin alldaglighet numera är utvalda unika artefakter på väg in i mu-
seets samlingar. För min egen skull var jag därför extra noggrann att använda 
handskar och hantera föremålen varsamt så att musealiseringsprocessen skulle bli 
tydligare.76

Symboliseringen har en central roll i musealiseringsprocessen och styrs av de 
dominerande normerna i samhället. Föremålet kodas om och får en annan eller 
delvis ny betydelse för vad de symboliserar i samtiden och i framtiden. Vem som 
har tolkningsföreträde när det gäller historieanvändande, kulturarv och museali-
serande är en ständig maktkamp mellan grupper med olika intressen och utgångs-
punkter.77

Den museala statusen på föremålen varierade, men jag valde att hantera alla 
på samma sätt. 16 av de 38 föremålen var ej accessioner, men skulle med största 
sannolikhet bli. Som jag förstår det finns en form av gräns i musealiseringen på 
Nordiska museet vid just accessionen. Innan föremålet förs in som accession är 
hanteringen inte reglerad även om museet förvarar föremålet. Efter att accessio-
nen upprättats är föremålets museala värde fastställt och handskar ska användas.78

Jag hanterade föremålen ett i taget och gick systematiskt igenom dem. I detta 
moment gjorde jag alla mätningar av föremålet och iakttagelser om påförd text, 
material, färg och form. Jag jobbade med cirka 5-6 föremål framme åt gången. 
När jag var färdig med föremålen bytte jag ut dem mot andra och placerade tillba-
ka de som studerats på förvaringsplatsen. Förflyttning mellan förvaringsplatsen 
och min arbetsplats skedde i en för ändamålet avsedd rejäl korg.

Fallstudier

Härpå följer fyra fallstudier där jag har koncentrerat mig på fem föremål som jag 
anser vara representativa  exempel för vilka problem som följde just denna sam-
ling. Jag har valt ut dessa exempel för att synliggöra olika typer av problem med 
klassifikation som jag stötte på. Gemensamt har de alla att det primära problemet 
ligger i att dessa föremål inte passar in i systemen Outline och Ämnesord på ett 

7 6 Anteckningar från praktik på Nordiska museet, Stockholm [2011-02-21 – 2011-03-25].
7 7 Bohman, S. (2003), ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s. 18-19.
7 8 Anteckningar från praktik på Nordiska museet, Stockholm [2011-02-21 – 2011-03-25].
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självklart sätt. Begränsningen i denna PMs omfång hindrar mig från att ta upp fler 
fall eller andra aspekter av dokumentationen än Outline och Ämnesord.

Besticklådan 
Picnic Royal är en besticklåda i grå plast med ett tillhörande pappfodral.79 Denna 
besticklåda har en biografi i flera led, till skillnad från de flesta andra föremål i  
denna samling, vilka aldrig brukats mer än som varor då museet köpte dem. Före-
målets biografi är i detta fall avgörande för hur det ska hanteras klassifikations-
mässigt. Besticklådan eller matlådan kan beskrivas på två olika sätt. Problemet 
ligger i vilket som ska prioriteras. Detta kan liknas med hur Eva Silvén beskriver 
hur museerna  hanterar både det fysiskt materiella och den immateriell betydelsen 
hos föremålen. Ett föremål som besitter ett immateriellt symboliskt värde eller en 
funktion och katalogiseras utifrån sina fysiska egenskaper mister sin kulturella 
kontext. Hon tar upp problematiken med att antingen ordna samlingarna efter fö-
remålskategorier eller den sociala och kulturella kontexten.80

Egentligen har besticklådan aldrig använts i sin ursprungliga funktion. Den 
har istället använts för att servera mat i vid firandet av bröllopsdagen på brudgum-
mens hemort Ockelbo. Ockelbo har flitigt utnyttjat tillfället att marknadsföra byg-
den; flera föremål från arrangemanget finns i samlingen, bland annat två DVD-
skivor med reklam och information från Ockelbo. Besticklådan var ett  sätt  att 
marknadsföra  och  presentera  lokala  livsmedelsprodukter  genom  att  bjuda  på 
”Picnic Royal”. IKEA, som tillverkat besticklådan, var en av sponsorerna.

Besticklådan är enbart använd som matlåda, men skulle till exempel kunna 
ställas ut eller undersökas som just en besticklåda i framtiden. Detta gör att be-
sticklådan måste klassificeras som både bestick- och matlåda för att få maximal 
tillgänglighet. Därav valet att sätta ”NM 1456 - Födans servering: Bestick”, ”NM 
1523 - Födans servering: Serveringskärl” och  ”OU 264 Servering och förtäring”. 
Tanken med mitt val är att påverka besticklådan så att den kommer att återfinnas 
under båda dessa användningsområden med hjälp av Ämnesord och Outline.

Kylskåpsmagneterna
De två kylskåpsmagneterna har samma funktion, men helt olika ideologiska bud-
skap.81 Den ena magneten ingår i ”Den Officiella Bröllopsserien” och visar ett foto 
av  kronprinsessparet  i  högtidsdräkt.  Den  andra  magneten  kommer  från 
Republikanska föreningen och motivet  föreställen  en  överkryssad krona  på  en 
förbudsskylt. Budskapen i motivet på respektive magnet gick relativt bra att täcka 
in med Outline, om än inte helt tydligt. 

7 9 Bilaga 3. Bilder av föremål. Illustration 1.
8 0 Silvén, E. (2003), ”Samtidsforskning som ett förhållningssätt”, s. 40.
8 1 Bilaga 3. Bilder av föremål. llustration 2 och 3.
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Inom Nm-klass hämtade jag ord som skulle beskriva föremålets funktion mer. 
Här märks tydligt att Nm-klass är föråldrat och begränsat. Kronprinsessparet får 
representeras av ”OU 644 Hovstat” och denna magnet har jag valt att kalla ”NM 
0990 Heminredning: Prydnadsföremål: Minnessaker”. ”Minnessak” eftersom den 
syftar på ett speciellt tillfälle, medan den republikanska magneten mer står som 
uttryck  för  en  politisk  åsikt  som får  representeras  av  ”NM 3751  -  Samfund: 
Föreningsliv”, ”OU 186 Gruppidentitet” och ”OU 668 Politiska rörelser”.

I exemplet med magneterna blir inkonsekvensen i Ämnesord tydlig. ”Hemin-
redning:  Förvaring:  Häftstift”  finns,  men  inte  ”Heminredning:  Förvaring: 
Magneter”. Egentligen är häftstift en allt för preciserad nivå i Ämnesord vilket 
gjorde  att  jag bortsåg från möjligheten att  föreslå  en utökning med föremålen 
magneter. Att använda just ”häftstift” som Ämnesord istället verkade först vara en 
lösning genom att ta det Ämnesord som låg närmast. Men efter betänkande uteslöt 
jag detta på grund av att det hade varit vilseledande och stridit mot rekommenda-
tionerna. Jag hade gjort mig skyldig till en felinmatning om häftstift använts, ef-
tersom det är troligt att ingen i framtiden skulle ha sökt efter kylskåpsmagneter 
bland häftstiften. Lösningen fick istället bli att hålla ämnesorden på en mer allmän 
nivå. Önskvärt hade varit att ha en kategori ”Heminredning: Förvaring: Upphäng-
ning”  eller  liknande.  Att  föremålet  är  en  magnet  kommer  fram i  kolumnerna 
sakord, specialbenämning och fritext istället. Det som försvårar det hela är förhål-
landet till föremålstypen ”häftstift” som har en helt egen Nm-klass. 

Kungafamiljen som tepåsar
Först tänkte jag att produkten ”Swedish Royal Tea” skulle bli svår att klassificera 
på grund av dess udda utformning. Föremålet består av en förpackning med fem 
stycken  te-påsar  vars  överdelar  föreställer  karikatyrer  av  kungafamiljen  och 
Daniel Westling sittandes i Kronprinsessan Victorias knä.82 Med hjälp av kungafa-
miljens utsträckta armar vilar te-påsarna på kanten av en tekopp. Jag tänkte först 
på  föremålets funktion som en enda: ”anti-rojalistiska-karikatyr-te-påsar”.  Att  i 
stället dela upp föremålets funktioner i flera led gör klassifikationen lättare och 
mer rättvis. Den nuvarande uppställningen gör föremålet sökbart som te, tepåse, 
dryck, porträtt på kungen, porträtt på kungafamiljen och så vidare. På detta sätt 
blir föremålet mer sökbart och lättare att hitta.

Här visade sig styrkan i Ämnesord när det gäller att länka samman de äldre 
samlingarna med detta nya material. Te är ett ämne som historiskt sätt förekommit 
flitigt i museets samlingar, vilket inte minst kan utläsas av flera terelaterade klas-
ser i Nm-klass. Den slutgiltiga kombinationen blev ”NM 1619 - Dryckens serve-
ring : Te”, ”NM 1354 - Födans beredning : Teberedning”, ”NM 1445 -Födans för-
varing, transport : Teförvaring” med ”OU 27 Drycker och njutningsmedel”, ”OU 
643 Statsöverhuvud” och ”OU 644 Hovstat”. Outline Hovstat och Stadsöverhuvud 

8 2 Bilaga 3. Bilder av föremål. Illustration 4.
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i kombination med Ämnesord om te gör att föremålet blir relaterat både till te, te-
dryckens beredning, kungafamiljen och kungen själv som också finns avbildad. 
Tepåsarna  är  ett  bra  exempel  på  när  ett  till  synes  nymodigt  föremål  som en 
satirtepåse går att länka samman med historien.

De tillfälliga tatueringarna
Royal Love heter ett set med tre enligt förpackningen ”rojalistiska tatueringar”. 
Föremålet består av ett plastpaketerat överföringsark med stiliserade porträtt på 
Kronprinsessparet.83 Med de tillfälliga tatueringarna stötte jag på problemet att en 
företeelse har bytt laddning och värde genom tiden. Tatuering finns som en egen 
kategori  i  Ämnesord  och  Outline,  men  står  under  kategorierna  ”NM  3517 
Hantverk och industri: Tatuering” eller ”OU 304 Tatuering och stympning” vilket 
jag anser vara en föråldrad syn på tatuering, som idag är en populär kroppsut-
smyckning spridd hos många unga människor.84 Dessa tatueringar undantas ytterli-
gare från den äldre synen på tatueringar som något besläktat med stympning, in-
dustri och hantverk (förutom den industriella tillverkningen av de tillfälliga tatue-
ringar) genom att de är tillfälliga. Egentligen är enda likheten mellan föremålet 
och en regelrätt tatuering, att det är en utsmyckning i form av en bild som bärs på 
huden och att föremålet benämns som just ”Tillfälliga tatueringar”. En tatuering 
idag har inte på samma sätt den symbolik och stigmatisering som tatueringar tidi-
gare inneburit i västvärlden när de bars av sjömän, kriminella eller prostituerade.85 
I Nm-klass var valmöjligheterna inte så stora. ”NM 3517 - Hantverk och industri : 
Tatuering” kompletteras istället av Outline ”OU 644 Hovstat”, ”OU 304 Tatuering 
och stympning”, ”OU 302 Personlig kropps- och skönhetsvård; Kroppsmålning” 
genom vilka jag försöker täcka in både motivet föreställande brudparet, tatuering 
som fenomen historiskt och funktionen för denna tillfälliga tatuering. Förhopp-
ningsvis bidrar mitt val till att nyansera bilden av dessa tatueringar i samlingen. 
Troligen har det inte någon större påverkan mer än att dessa tatueringar också 
återfinns under det mer positivt klingande ”Personlig kropps- och skönhetsvård” 
istället för enbart ”Tatuering och stympning”.

8 3 Bilaga 3. Bilder av föremål. Illustration 5.
8 4 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: tatuering [2011-07-27].
8 5 Nationalencyklopedin,  webbversionen,  sökord:  tatuering  [2011-07-27];  Nordisk  Familjebok,  elektronisk 
version, sökord: tatuering [2011-07-27].
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Sammanfattning och slutsatser

I denna PM har jag beskrivit arbetsprocessen vid den dokumentation av samling 
som jag har utfört på Nordiska museet. Mitt fältarbete bestod dels av själva doku-
mentationen och dels av insamling av bakgrundsinformation. En viktig utgångs-
punkt för arbetet  var min begränsade behörighet  till  Nordiska museets databas 
Primus. För att lösa det problemet arbetade jag med dokumentationen utanför da-
tabasen i ett tabellblad i ett kalkylprogram. Detta tabellblad arbetade jag fram med 
hjälp av olika förlagor och genom diskussioner med min kontaktperson på museet. 
Uppgifterna jag har sammanställt granskas sedan av behörig personal innan de i 
framtiden läggs in i databasen. Att skydda databasen från nya felinmatningar är en 
säkerhetsfråga  och delvis  en  ekonomisk  fråga.  Fel  i  databasen försämrar  dess 
användbarhet  och  det  är  tidskrävande  att  upptäcka  och  ändra  fel. 
Dokumentationen resulterade i ett tabellbladsdokumentet som omfattar 70 sidor. I 
denna PM presenteras en sammanfattning av detta dokument. 

Samlingen  bestod  av  38  föremål  med  anknytning  till  kronprinsessparets 
bröllop år 2010 och museets avsikt med dessa är att visa på en nyanserad bild av 
firandet eller icke-firandet. De flesta är att betrakta som minnesföremål, kritiska 
och satiriska föremål eller souvenirer. Urvalet av föremål har gjorts av Nordiska 
museet i  samband med samtidsdokumentationen. Vid dokumentationen av sam-
lingen hanterade jag föremålen enligt rekommendationer och gjorde de undersök-
ningar som behövdes. Jag har i denna PM redogjort för samlingens kontext genom 
att presentera dess tillkomst och sambandet med museets långa historia.

De klassifikationssystem som används av museet är  Nm-klass (Ämnesord) 
och Outline. Nm-klass är ett äldre klassifikationssystem som inte längre anses hål-
la måttet. Systemet används fortfarande under rubriken Ämnesord för att knyta an 
till museets äldre material. Outline är ett grovmaskigare klassifikationssystem som 
används  framförallt  för  att  det  är  internationellt  gångbart  och  erbjuder  andra 
möjligheter än Nm-klass. Utöver dessa två klasser finns en mängd annan informa-
tion som är sökbar i museets databas Primus. Några exempel är sakord, alternativt 
sakord, fritext och påförd text. Endast Ämnesord och Outline behandlas djupare i 
denna  PM då  dessa  innebar  flest  problem på  grund  av  att  de  består  av  fasta 
kategorier.

Jag  har  också  redogjort  för  hur  samlingen  har  dokumenterats  genom  en 
fallstudie av fem föremål som representerar de problem som varit karaktäristiska 
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för samlingen. Ett föremåls biografi är avgörande för hur det ska katalogiseras. Ett 
alternativt användningsområde eller ett symbolvärde försvinner om dokumentatio-
nen inte tar hänsyn till detta. En besticklåda kan var en matlåda som i sin tur är en 
del av ett nationellt firande. Detta löstes genom att ge föremålet flera olika klasser.  
Ett föremål passade inte in i systemet Nm-klass/Ämnesord. Ett snarlikt föremål 
fanns bland klasserna,  men att  göra en sådan kompromiss  hade varit  felaktig. 
Istället fick föremålet en mer allmän klass och förhoppningsvis hittas det via de 
andra sökbara uppgifterna. Nya normer som krockar med de äldre klassifikations-
systemen är också ett problem som påträffades. En företeelse har ändrat symbol-
värde och de gamla klasserna stämmer inte längre med den allmänna uppfattning-
en. Här blev lösningen att komplettera med klasser som beskrev också den nutida 
funktionen, men ändå använda de ”föråldrade” klasserna för att återkoppla till ti-
digare material i samlingen. Vissa ämnen visade sig ha större chanser att återkopp-
la till museets tidigare samlingar. Problemet här är att vissa ämnen är bättre repre-
senterade än andra i Nm-klass. Här såg jag det snarare som ett undantag när jag 
väl fann ett ämne som passade bra in på de fasta kategorierna. De typer av pro-
blem som uppstod berodde på svårigheter att kompromissa med klassifikations-
systemen och deras föråldrade eller begränsade räckvidd.

Att säga precis hur jag har påverkat materialet är svårt. Jag hoppas att min 
tolkning av museets rekommendationerna är riktig och att jag genom att ta hänsyn 
till klassifikationssystemens begränsningar har gjort val som ger en mer mångsi-
dig bild av föremålen. Min ambition har varit att hitta kombinationer av klasser 
för att komma från begränsningarna. Hur jag har valt påverkar i slutändan varje 
föremål och det är min tolkning med klassifikationssystemen som verktyg som nu 
fått företräde.

Ett av de största praktiska problemen var formen för dokumentationen. Att an-
vända ett tabellblad i ett kalkylprogram visade sig inte fungera så väl. Den stora 
mängden text som föremålen i samlingen genererade, dels via ”fritext”-fältet, dels 
via ”påförd text”-fältet gör det problematiskt att navigera i tabellsystemet. Före-
målens biografi var välkänd och det fanns mycket och välkänd information om 
dem. Tabellbladet försvårade hanteringen och redigeringen av texten och försvåra-
de avsevärt när dokumentet skulle skrivas ut på papper. Informationen för de 38 
föremålen tog upp 70 sidor, var av en onödigt stor del består i tomma fält eller sto-
ra fält med bara ett fåtal ord. Det gör bladet svårt att hantera och att orientera sig i. 
Nackdelarna med tabellbladet upptäckte jag alltför sent för att kunna byta format 
utan stor ansträngning. Jag fann ingen lösning på problemet, men rekommenderar 
att använda ett vanligt ordbehandlingsprogram för dokumentationer där föremålen 
genererar stor mängd information och där det är önskvärt att skriva ut
dokumentet.

Förutom detta har arbetet inneburit en ökad förståelse för de praktiska aspek-
terna i att hantera en så pass stor samling som Nordiska museet har. De problem 
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som uppstått i  databasen är bra att ha i åtanke för yngre museer som påbörjat 
organisationen av sina samlingar eller ett museum som funderar på att använda 
oerfaren personal för att dokumentera. Det är också viktigt att ordinarie personal i 
så stor utsträckning det är möjligt följer riktlinjerna för dokumentation. Att på så 
många sätt som möjligt utesluta felregistreringar och att vara konsekvent i uppläg-
get av databasen ökar dess samtida och framtida värde. I en samling med 1,5 mil-
joner föremål blir några slarvfel strax flera hundratals genom årtiondena.

Genom detta arbete har jag fått stor insikt i dokumentation och klassifikation 
av föremål på museum,  men också  hur just Nordiska museet arbetar med detta. 
Erfarenheterna kan appliceras på mindre museer som kan lära av Nodiska museets 
framgångar och misstag. Här har metoderna provats i riktigt stor skala och över 
lång tid. Nordiska museet är också ett bra exempel för den som vill studera klassi-
fikation och dess konsekvenser över ett långt tidsspann. 
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Bilagor

Bilaga 1. Översikt över föremål i samlingen Kronprinsesspa-
rets bröllop. 

Numrering  efter  radnummer  i  tabellbladsdokumentet  ”Kronprinsessparets 
bröllop”.

 *Ingår i ”Den officiella bröllopsserien”.
**Ingår i material från Republikanska föreningen.

1. Ej föremål 21. Tetra Pak*
2. Ej föremål 22. Chokladask*
3. Servett* 23. Plastförpackning choklad*
4. Vykort* 24. Chokladask*
5. Nyckelring* 25. Tårtkartong*
6. Kylskåpsmagnet* 26. Tallrik Kung Carl XVI Gustaf och 
7. Bricka* Silvia från år 1976
8. Ljuslykta* 27. Reklamskylt*
9. Tallrik* 28. Kaffeburk*
10. Mugg* 29. Kaffeförpackning, plast*
11. Påse* 30. Krona av papp
12. Disktrasa 31. Matlåda/besticklåda
13. Tepåse 32. Gaffel
14. Tatuering 33. Krona av plast
15. Mugg 34. Pappmugg
16. Mugg 35. Pappmugg
17. Kasse** 36. Regnponcho
18. Kylskåpsmagnet** 37. DVD-skiva
19. Bok** 38. DVD-skiva
20. tom rad 39. Flaska av glas*

40. Kasse*
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Bilaga 2. Dokumentationsblad från Nordiska museet.
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Bilaga 3. Bilder av föremål.

Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte. Samtliga bilder © Johanna Krum-
linde.
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Illustration  3: Kylskåpsmagnet - Från "Den officiella  

bröllopsserien". Godkänd av hovet. NM.2010:126-b.

Illustration 1: Picnic Royal - Besticklåda som matlåda.

Illustration  4: Swedish Royal Tea - Tepåsar i form av  

karikatyrer av kungafamiljen.

Illustration  2:  Kylskåpsmagnet  -  

Från  republikanskaföreningens 

profilmaterial. NM.2010:121-d.

Illustration 5: Royal Love - Tillfälliga tatueringar.



Bilaga 4. Utdrag ur tabellbladsdokument.

Se separat PDF-dokument Utdrag ur kronprinsessparets bröllopsdokumentation: 
JohannaKrumlindebilaga4.pdf

I detta dokument visas endast 5 av de 38 föremål som ingick i dokumentationen. 
Dessa 5 är de föremål som ingår i avsnittet ”Fallstudie”. Endast 21 av de 23 ko-
lumnerna i det ursprungliga dokumentet är återgivna. Saknade kolumner är ”Refe-
rens” och ”Varumärke”. Inga referenser till arkivmaterial har ännu upprättats på 
grund av att materialet ännu inte är arkiverat. ”Varumärke” visade sig efterhand 
vara ett vilande fält märkt ”används ej”. Dokumentet ska läsas vågrätt genom alla 
tre sidorna.

33



Tabell1

Sida 1

Beskrivning
Beskrivning fritext Påförd text Mått (cm)Material Färg Teknik

l30 b11

l17, b 12,5

diameter 3,8 metall, plast

a h4,5 b26 l31 papper, plast

ID accnr
NM.2010:12
4-b

Tepåse, 5 st, i form av illustrationer av 
kungafamiljen, i förpackning av 
transparent plast och papper. 
Figurernas överdelar är utformade med 
utsträckta armar så att de kan hängas 
på tekoppens kant. H. M. Konung Carl 
XVI Gustav, H.M. Drottning Silvia, H. K. 
H. Prins Carl-Philip, H. K. H. 
Prinsessan Madelen, H. K. H. 
Kronprinsessan Victoria och 
tillsammans med kronprinsessan H. K. 
H. Prins Daniel. Prin Daniel framstår 
som sittande i kronprinsessan Victorias 
knä. Produkten ingick EJ i "Den 
officiella bröllopsserien". Salufördes av 
Design Torget. Samma produkt 
lanserades också med det engelska 
kungahuset till Prins Williams bröllop 
2011. Ref: ”De tu i te” notis Dagens 
Nyheter 2011-03-08.

Framsida: "Swedish RoyalTea/5 Teebeutel 5 
Tea bags", "donkey produkts", 
Baksida:"Swedish RoyalTea/5 Teebeutel 5 
Tea bags", "We would like to share the 
enjoyment of this product. Therefore we are 
going to donate a part of the proceeds to 
Bethanien-Kinderdörfer. Assembled amongst 
others by: Elbe-Werkstätten GmbH, sheltered 
workshop." (också på tyska), "Classic tea 
blend with Assam, 5 individual tea bags 
Boiling water in a cup with a tea bag inside, 
leav to steep for 3-5 minutes." (också på 
tyska) "5 x 1,0 g = 5g Kühl & trocken 
lagern/Store in a cool and dry place 
MHD/Best before: 0212 "Dokey Products 
GmbH & Co. KG 20259 Hamburg, Germany", 
"Illustration: Thomas Kappers, 
www.tkgestaltung.de" Ettiket: steckkod 
"Tepåsar Swedish RoyalT 95:-"

Papper, 
transparant 
mjukpalst, 
teblad

industriell 
tillverkning

NM.2010:12
1-d

Kylskåpsmagnet, överkroppsporträtt av 
Kronprinsessparet i galadräkt. 
Mönstrad ram i mörkblå och guld. 
Porträttet inneslutet i transparent 
akrylplast Magnetisk remsa på 
baksidan. Ingår i "Den officiella 
Bröllopsserien".

Framsida: "2010" Baksida: "Foto: Mikael 
Jansson © UPSIDE 2010 AET. NR. 765 M", 
"Del av intäkterna går till kronprinsessparets 
bröllopsstiftelse vars syfte är att motverka 
utanförskap och främja god hälsa bland barn 
och ungdomar i Sverige", "Part of the 
revenue is donated to the Crown Princess 
Couple's Wedding Foundation, wich aims to 
prevent social isolation and promote good 
health among children and youths in 
Sweden." Logga för "Den Officiella 
Bröllopsserien", streckkod, "UPSIDE® 
www.upside.se"

l9,7 b6,6 
h0,5

akrylplast, 
magnet

industriell 
tillverkning

NM2010:124
-c

Tatuering, tillfällig, 3 motiv, 1 st 
stiliserad bild på kronprinsessparet 
tillsammans omgivna av en ram av 
blommor och fåglar . Ovanför paret en 
krona. 1 st ovalt stiliserat porträtt av 
Kronprinsessan Victoria med krona 
ovanför. 1st ovalt stiliserat porträtt av 
prins Daniel med ett hjärta ovanför. 
Ingår EJ i "Den officiella 
bröllopsserien".

Framsida: "Smycka dig med en rojalistisk 
tatuering", "Älska kungligt!", Baksida: "Är det 
någon gång som man ska ha en rojalistisk 
tatuering så är det i år. Men eftersom man 
inte riktigt vet vad som gäller nästa år kan det 
vara skönt att det bara är en Royal Love™-
tatuering som inte sitter kvar för alltid...", "If 
there is any year to have a royal tatoo- it's 
this year with the first royal wedding in 
Sweden in over thirty years. But since you 
never know what the future migth bring, a 
temporary Royal Love™-tatoo is a safe bet.", 
"www.rojallove.se", ettiket: streckkod "Tillfällig 
tatuering Brudpar Jansson Linnea" 

transparant 
mjukplast, 
papper, 
överföringsark

mörkblå, 
vit, 
svart, 
grön

industriell 
tillverkning

NM.2010:12
6-b

Kylskåpsmagnet, rund i form av 
förbudsskylt med överkryssad krona. 
Ingår i Republikanska föreningens 
profilmaterial. Se ref.material från 
http://www.repf.se/butik

gul, röd, 
svart

industriell 
tillverkning

Matlåda, Picnic Royal, besticklåda från 
IKEA omslaget med pappfodral. I de 
olika facken i lådan har provsmak på 
närproducerad mat serverats i Ockelbo 
i samband med Kronprinsessparets 
bröllop 19 juni 2010. Till lådan hör en 
kaffemugg, en mugg, en plast gaffel, en 
guldfärgad krona av plast.

ovansida: "Ockelbo 2010 Picknic Royal 
Kunglig bröllopsmiddag i det gröna", 
Wijträdgårdar", utdrag ur text: "Du har en 
alldeles unik måltid i din hand. En ekologisk 
och när-producerad måltid där 
förberedelserna började redan när frön 
såddes i gästrikemyllan, när fjällkorna 
mjölkades en tidig morgon och då fiskaren 
styrde stäven mot rika fiskevatten. [...] Vår 
dröm är att du med alla dina sinnen ska 
smaka på Ockelbo och våra grannlandskap 
genom de råvaror som hämtats ur skogar, 
från åkrarm ängar och den glittrande kusten. 
[...] Ha en riktigt trevlig måltid! Wij 
Trädgårdar, "Meny Välkommen att smaka på 
råvaror från prinsens täppa", ex. ur menyn: 
"Strömming inlaggda i granskott [...] ", 
"vildsvinskorv", "Vildsvinstek med 
libbstickamarinerad gurka [...]", "Vitmögelost", 
"knäckebröd", "Rabarberdryck med mynta". 
sida: "IKEA utmanar! Vad kan man mer 
använda en besticklåda till? Lämna ditt 
förslag vid tennisbanan på Wij Trädgårdar 
och var med om utlottning av en festdukning. 
Se vinster och lämna svar den 19 juni!", 
baksida: "VI ÄR STOLTA ÖVER VÅRA 
PRODUCENTER OCH LEVERANTÖRER." 
[varje maträtt och ingrediens pressenteras 
som lokal om med romantiska ordalag], 
"WIJ_TRÄDGÅRDAR"

Vit, blå, 
grå

industriell 
tillverkning

A B C D E F G
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Tabell1

Sida 2

Kronprinsessparets bröllop Klassifikation
tillfälligt löpnummer Sakord Antal Tillverkare/konstnär Alternativt sakord Ämnesord (NM Klass)
NM.2010:124-b Tepåse 1 Illustration: Thomas Kappers tepåse

NM. 2020:121-d magnet 1 kylskåpsmagnet

NM2010:124-c Tatuering 1 Jansson, Linnea, Royal Love tillfällig tatuering

NM.2010:126-b magnet 1 kylskåpsmagnet

låda 1 besticklåda

Outline-kod
NM 1619 - Dryckens servering : 
Te, NM 1354 - Födans beredning : 
Teberedning, NM 1445 -Födans 
förvaring, transport : Teförvaring, 

OU 27 Drycker 
och 
njutningsmedel, 
OU 643 
Statsöverhuvud, 
OU 644 Hovstat

Upside AB NM 0953 Heminredning: 
Förvaring, NM 0990 
Heminredning: Prydnadsföremål: 
Minnessaker [lägga till ny med 
magnet?? Häftstift finns tex.]

OU 211 - 
Hjälpmedel för 
minnet, OU 353 
Heminredning och 
möblering, OU 
644 Hovstat

NM 3517 - Hantverk och industri : 
Tatuering, 

OU 644 Hovstat, 
OU 304 Tatuering 
och stympning, 
OU 302 Personlig 
kropps- och 
skönhetsvård; 
Kroppsmålning

NM 0953 Heminredning: 
Förvaring, NM 0990 
Heminredning: Prydnadsföremål: 
Minnessaker, NM 3751 - Samfund 
: Föreningsliv

OU 186 
Gruppidentitet, 
OU 668 Politiska 
rörelser

IKEA, Wij Trädgårdar NM 1456 - Födans servering : 
Bestick, NM 1523 - Födans 
servering : Serveringskärl

 OU 264 Servering 
och förtäring, 

H I J K L M N
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Tabell1

Sida 3

Historiska händelser
Modellnamn/titel Användning Brukningsort Datering Tillverkning, namnTillverkning, ort Tillverkning, datering

Skämtprodukt, te. 2010

Kylskåpsmagnet 765M

2010

Förtäring Ockelbo 2010 (Sverige(SE)) 2010

Prydnad, fästa 
saker på tex. 
kylskåp.

Upside AB

Tillfällig tatuering 
Brudpar Jansson Linnea

Tillfällig utsmyckning 
av huden.

Fästa tex. papper 
på kylskåp eller 
annan metallyta. 
Prydnad.

Picnic Royal Wij Trädgårdar, IKEA

O P Q R S T U
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