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Inledning 

Som  magisterarbete  i  arkivvetenskap  har  jag  förtecknat  ett  arkivbestånd  hos 
Museum  Gustavianums  föremålsmagasin  i  Husbyborg.  Materialet  tillhör 
institutionen för antikens kultur och samhällsliv och rör en utgrävning i Asine, 
Grekland, som ägde rum under perioden 1922–1930. Ett stort behov av att ordna 
och förteckna detta material har funnits eftersom inget sådant tidigare gjorts och 
det dessutom ofta används av personal som arbetar där och såväl svenska som 
internationella forskare.

Tidigare har inga sökingångar funnits till  det arkivmaterial jag arbetat med, 
förutom den förteckning över planer och profiler som återfinns i serie F6ai. Det är 
först  nu  som  i  alla  fall  materialet  från  institutionen  för  antikens  kultur  och 
samhällslivs  material  får  en riktig sökingång, i  och med att  det färdiga arbetet 
kommer att  förtecknas i  Visual arkiv och därmed bli  sökbart  den vägen. Hela 
institutionen för antikens kultur och samhällslivs arkiv kommer däremot inte att 
bli  sökbart,  utan  det  blir  bara  serien  F6,  det  vill  säga  det  material  som  rör 
Asinesamlingen.

Materialets  omfång  har  inte  närmare  kunnat  preciserats  eftersom  det 
innehåller stora delar fotografier samt planer och profiler som förvaras i rullar och 
kartskåp. De handlingar som förvaras i arkivboxar upptar cirka två hyllmeter. I 
övrigt  består  materialet  bland  annat  av  forskningsrapporter,  databaslistor  och 
inventarium. 

Disponering av PM
Efter  den  inledande  delen  följer  Historik där  information  kring  föremål  och 
dokumentation  från  grävningarna  tas  upp.  Efter  detta  presenteras  de  olika 
arkivbildarna  till  materialet,  som  förvaras  i  föremålsmagasinet  Husbyborg,  i 
avsnittet  Arkivbildare. Därefter följer delen  Forskningspotential  där samlingens 
värde för forskningen tas upp och avsnittet  Metod i vilken jag kortfattat redogör 
för hur arbetet lagts upp. I Ordnings- och förteckningsarbetet beskrivs hur själva 
arbetet  har utförts  och de problem jag ställts  för presenteras och kommenteras 
under Problematik och diskussion. En kort sammanfattning följer innan käll- och 
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litteraturförteckningen  tar  vid  och  PM:et  avslutas  med  bilaga  1:  Bilder  vid 
ordnings- och förteckningsarbetet, samt bilaga 2: Arkivförteckning.

Historik
Under  åren  1922–1930  skedde  utgrävningar  i  Asine,  Grekland.  De  fynd  som 
gjordes där förvaras idag på en rad olika platser såsom det arkeologiska museet i 
Nauplion (Grekland), Medelhavsmuseet i Stockholm och Museum Gustavianum i 
Uppsala.  De  fynd  som  förvaras  i  Uppsala  omfattar  cirka  65 kubikmeter  och 
kommer från utgrävningarna 1926 i den så kallade Lågstaden. Inom Uppsala har 
fynden flyttat runt ett antal gånger och har i tur och ordning förvarats i lokaler på 
Övre Slottsgatan, S:t Olofsgatan, före detta regementet S1:s område, Gustavianum 
(på den tiden då institutionen för antikens kultur och samhällsliv huserade där) 
och slutligen under senare tid i föremålsmagasinet i Husbyborg. Större delen av 
dokumentationen  kring  utgrävningarna  finns  förvarat  på  Medelhavsmuseet, 
Museum Gustavianum och  Universitetsbiblioteket  Carolina  Rediviva.  Dock  så 
förvaras för närvarande dagböcker, planer och glasnegativ på föremålsmagasinet i 
Husbyborg, dit de en gång i tiden förts över för bearbetning.1 

De här handlingarna förvaras i ett skyddsrum  vilket förstås inte alls är bra då 
arkivlokalens syfte är att skydda innehållet i arkivet. I Riksarkivets RA-FS 1997:3 
står följande att läsa: ”Skyddsrum får inte användas som arkivlokal. Allmänna råd. 
En sådan användning omöjliggörs av att kraven på skyddsrum resp. arkivlokaler är 
oförenliga, såväl byggnadstekniskt som organisatoriskt.”2 De kraven kommer inte 
att tas upp här utan det konstateras enbart att sådana finns och att de helst bör 
efterföljas, för att handlingarnas livslängd ska bli så lång som möjligt.

Arkivbildare
Bland det material som förvaras i föremålsmagasinet finns tre olika arkivbildare 
och  de  är  Institutionen  för  antikens  kultur  och  samhällsliv, 
Originaldokumentationen  samt  Professor  Axel  W.  Persson.  Institutionen  för 
antikens  kultur  och  samhällsliv  är  det  som  materialet  till  vilket  uppgiften 
avgränsats till. Sedan finns det material som är nära knutet till det som förtecknats 
vilket  är  Originaldokumentationen,  bestående av dagböcker och fyndkort,  samt 
Professor Axel W. Perssons personarkiv.3 Persson var den som, tillsammans med 
1 Uppgifterna  hämtade  från  korrespondens  mellan  Gullög  Nordquist  och  Daniel  Eriksson,  historik  om 
utgrävningarna i Asine, dess fynd och forskningspotentialen, 2012-05-15.
2 Riksarkivet (1997),  Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6) och allmänna råd  
om planering, utförande och drift av arkivlokaler, s. 7.
3 Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen, nr 466a, Professor Axel W. Perssons efterlämnade 
papper.
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Otto Frödin, ledde utgrävningen 1922–1930.4 För exempel på hur personarkiv kan 
utformas hänvisas till Martin Grass som i sin artikel ”Principer för ordnande och 
förtecknande av personarkiv exemplet Hjalmar Branting” där redogör för detta.5

Originaldokumentationen  är  en  gång  i  tiden  överförd  från 
Handskriftsavdelningen  på  Carolina  Rediviva  till  AKS  (Antikens  kultur  och 
samhällsliv). Enligt Gullög Nordquist, prefekt på institutionen för arkeologi och 
antik historia, som hjälpt mig med identifikationen av många osäkra handlingar, 
säger  att  de  inte  ska  föras  tillbaka  till  Handskriftsavdelningen  på 
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och Axel W. Perssons arkiv,  utan ska 
vara en egen arkivbildare  som förtecknas för sig. Därmed får det materialet  en 
bättre  sökväg  än  om  det  skulle  ordnas  in  under  hans  efterlämnade  papper 
(tillsammans med den brevsamling som finns där). 

I Originaldokumentationen finns originalen av dagböckerna samt fyndkort (se 
grovstrukturen  av  serieindelningen  under  rubriken  Andra  genomgången  av 
materialet på sidan 11). Denna Originaldokumentation  ska, tillsammans med det 
material  som nämns på det papper Handskriftsavdelningen upprättat,  utgöra en 
egen arkivbildare (se rubriken Tredje genomgången av materialet på sidan 12). 

Forskningspotential
Det material som ingår i det som förtecknats har naturligtvis ett forskningsvärde i 
sig, där framförallt dagböcker, forskningsrapporter, fotografier, slaggmaterial samt 
planer  och  profiler  är  det  material,  i  institutionen  för  antikens  kultur  och 
samhällslivs  arkiv,  med  störst  användning  för  forskningen.  Utöver  detta  har 
naturligtvis  samlingen av föremål som förvaras på föremålsmagasinet  tveklöst 
mest betydelse för forskningen. 

Enligt Gullög Nordquist så ligger samlingens unika vetenskapliga värde i att 
den  i  princip  varit  orörd  sedan  utgrävningen.  Materialet  innehåller  alla  de 
fyndkategorier som påträffades på plats, bland annat: keramik, slagg, glas, snäckor 
samt  humant  och animalt  benmaterial.  Skillnaden mellan  utgrävningen i  Asine 
och andra samtida utgrävningar är att man i Asine inte flyttat föremål från sina 
kontexter och dessutom sparat material, som vid andra utgrävningar kastats bort. 
Eftersom så pass mycket material har sparats blir det möjligt att studera hur en 
typisk  grekisk  ort  utvecklats  under  mycket  lång  tid  vilket  öppnar  både  för 
specialiserade  analyser  och  större  synteser  och  som  därför  gör  att  samlingen 
tilldragit sig stort internationellt intresse. Svenska och utländska forskare har i en 
rad artiklar, avhandlingar och uppsatser använt material från samlingen som grund 

4 Uppgifterna  hämtade  från  korrespondens  mellan  Gullög  Nordquist  och  Daniel  Eriksson,  historik  om 
utgrävningarna i Asine, dess fynd och forskningspotentialen, 2012-05-15.
5 Grass, M. (1989), ”Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv exemplet Hjalmar Branting”, s. 
17–44.  
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i sitt arbete. I ett försök att göra samlingen mer tillgänglig för forskningen så pågår 
ansträngningar med att ordna upp dokumentationen.6

I och med vetskapen om att det material som ordnats och förtecknats är av stor 
betydelse för forskningen bidrar till att arbetet känns extra värdefullt och den del 
som nu gjorts kan ses ha dragit ytterligare ett strå till stacken, där både föremål 
och dokumentation görs mer tillgängligt för forskare och andra intresserade.

Metod
Här kommer jag att kort nämna vilken förteckningsplan som jag har använt mig av 
och varför, och vilka förutsättningar det haft för mitt arbete. Vidare kommenteras 
hur min arbetsgång har sett ut och det PM som där varit till min hjälp.

Allmänna arkivschemat
Den förteckningsplan som har  använts  vid  förteckningsarbetet  är  det  allmänna 
arkivschemat,  vilket  Emil  Hildebrand  utarbetat  i  den  1902  publicerade  boken 
Förslag till allmänna grunder i fråga om ordnande och förtecknande af offentliga  
arkiv m.m.7, något annat alternativ var aldrig aktuellt eftersom jag har införlivat 
det material som förtecknats i institutionen för antikens kultur och samhällslivs 
arkiv. Anledningen till detta förfarande är det förteckningsblad som jag fann bland 
övrigt material på hyllorna. Av den framgick att det i institutionsarkivet fanns en 
påbörjad serie F6 Handlingar rörande institutionens arkeologiska samlingar, mer 
om detta under rubriken Ordnings- och förteckningsarbetet på sidan 10. 

Arbetsgång vid ordnings- och förteckningsarbetet
Jag  har  använt  mig  utav  ett  PM  som  delats  ut  inför  en  ordnings-  och 
förteckningsövning  på  moment  3,  Traditionell  arkivhantering,  Arkivvetenskap 
magisterkurs.8 Jag  har  med  hjälp  av  denna  lagt  upp  ordnings-  och 
förteckningsarbetet  metodiskt  genom  att  arbeta  i  den  ordning  som  föreslås  i 
PM:et: Orientering, Strukturering, Ordnande, Förtecknande och Slutförande. Vissa 
av dessa steg sker i samband med andra, till exempel ordnande och förtecknande, 
men det  har  ändock varit  hjälpsamt  att  spalta  upp det  och på det  sättet  få  en 
överblick av de moment som arbetet består av. 

De olika stegen går kortfattat ut på följande: under Orientering gör man en 
grovinventering av materialet,  Struktureringen innebär att man identifierar vilka 

6 Uppgifterna  hämtade  från  korrespondens  mellan  Gullög  Nordquist  och  Daniel  Eriksson,  historik  om 
utgrävningarna i Asine, dess fynd och forskningspotentialen, 2012-05-15.
7 Hildebrand, E. (1902),  Förslag till allmänna grunder i fråga om ordnande och förtecknande af offentliga  
arkiv m.m. 
8 Rydén, R. (2011),  Moment 3, Traditionell arkivhantering, Ordnings- och förteckningsövning, Arbetsgång  
vid arbetet ute på arkivinstitutionen.
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serier som materialet består av samt vilken förteckningsplan som ska användas, 
under Ordnande ordnas materialet till färdiga volymer och här sker rensning och 
eventuell gallring, vid Förtecknande skrivs förteckningsbladen och arkivboxarna 
märks  med blyertsanteckningar  och sedan vid Slutförande ställs  arkivet  på sin 
plats och förteckningsbladen renskrivs.
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Ordnings- och förteckningsarbetet

Ordnandet
Ordningsarbetet med det material som förtecknats har varit väldigt varierande men 
framför allt har det verkligen gjorts från grunden. Det enda som på förhand stod 
klart  var  att  det  på  de  aktuella  hyllorna  i  arkivet  fanns  material  som  rörde 
utgrävningen i Asine, men även annat material och det skulle klarna i takt med att 
arbetet fortskred.

Det som känns betungande i det här skedet är att det arbete som utförs inte 
direkt syns. Att flytta en låda eller pärm innebär förvisso att man kommer ett litet 
steg närmare målet, dock kvarstår faktum att du ”bara” flyttat objektet från punkt 
A till punkt B. Det absolut viktigaste att komma ihåg är följande: genom att göra 
denna del ordentligt kan man skörda frukterna av arbetet i ett senare skede.

Förberedande arbete
I samma arkivlokal skedde parallellt  ett  annat ordnings- och förteckningsarbete 
som en studiekamrat från samma kurs ansvarade för. Det absolut första vi fick ta 
tag i innan arbetet ens kunde börja var att ett stort antal tomma kranielådor samt 
en lastpall  med kartonger innehållande kranier, vilket  stod på den plats  där vi 
skulle arbete, flyttades bort varpå vi därefter kunde ställa dit våra arbetsbord. 

På de hyllor som innehöll  det material  som jag skulle ordna och förteckna 
fanns även sådant som hörde till andra utgrävningar och enskilda professorer, de 
förvaras nu på angränsande hyllor. Det är ingen underdrift att säga att stora delar 
av arkivet  var  helt  oordnat  när  jag kom dit.  Förvisso stod större delen av det 
material som hade anknytning till Asine på samma hyllsektion men insprängt där 
emellan fanns som sagt även annat material.

För  en bättre  uppfattning  av hur  det  såg ut  i  arkivet  när  jag kom dit  och 
framför allt hur det såg ut vid slutförandet, se bilaga 1: Bilder vid ordnings- och 
förteckningsarbetet.
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Första genomgången av materialet
De inledande dagarna gick, som ovan poängterats, ut på att skaffa sig en överblick 
över materialet. Tidigt insågs att det handlade om mer än en arkivbildare då det 
dels fanns material från Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva (det fanns ett 
antal  arkivboxar  märkt  med  Originaldokumentation,  lån  från  Carolina), 
Institutionsmaterial från Antikens kultur och samhällsliv samt diverse professorer 
(rena personarkiv). 

Detta inledande skede tog ett  par dagar i  anspråk,  mycket  beroende på att 
många handlingar inte på något sätt var märkta och att det var svårt för mig som 
inte  hade  kunskap  om  vilken  typ  av  handling  det  var  och  om  de  rörde 
utgrävningen  i  Asine.  Till  min  hjälp  hade  jag  personal  som  arbetar  på 
föremålsmagasinet, främst Ludmila Werkström, och den expertkunskap de har om 
dels själva föremålen men även dokumentationen som förvaras i arkivet.

Jag hade bestämt  mig för att  denna första  genomgång av materialet  skulle 
mynna ut  i  en uppdelning av sådant  som rörde Asine och sammanfört  det  på 
samma hylla samt att det material som inte gjorde det fördes åt sidan. Det innebar 
att  allt  märkt  Asine  fördes  dit  oavsett  om det  låg  i  pärmar,  tidskriftssamlare, 
papprullar, lådor eller löst i diverse högar.

Vid de fall  då handlingar var omärkta,  till  exempel  en del papprullar med 
planer och profiler, har jag fått stor hjälp av personal på plats som direkt kunnat se 
om en specifik handling rör Asine eller något helt annat.

Efter den första genomgången var nu materialet samlat och jag var helt säker 
på att det material som sammanförts på hyllorna på något sätt rörde Asine. Arbetet 
med att gå igenom handlingarna mer noggrant kunde ta sin början.

Andra genomgången av materialet
I detta skede hade jag en handledarträff där det diskuterades hur arbetet  skulle 
läggas upp. Det framstod som klart att det skulle röra sig om en F-serie eftersom 
materialet som sådant hörde ihop och inte borde skiljas åt, vilket jag var helt på 
det klara med. Att det på ett  tidigt stadium stod klart  att  en rak F-serie skulle 
användas kom sig av ett förteckningsblad som återfanns i en plastmapp. Av den 
kunde utläsas att det hos institutionen för antikens kultur och samhällsliv fanns en 
påbörjad serie F6 med handlingar från Asinesamlingen, materialet är alltså inte en 
egen arkivbildare. Dock inser jag nu i efterhand att jag från början tänkt lite fel 
men att det till slut korrigerades rätt, mer om detta nedan.

Fram till  slutet  av arbetet  fanns  det  hela  tiden  ett  par  handlingar  som var 
mycket svåra att bestämma var de hörde hemma, jag lät dock de ligga åt sidan så 
länge  innan  Gullög  Nordquist  kunde  komma  förbi  och  hjälpa  till  med 
identifikationen. Trots dessa små bekymmer hade jag nu kommit så långt att jag 
kunde börja med en grundlig inventering av materialet.
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Inventeringen  gick  till  så  att  innehållet  i  varje  pärm,  arkivbox  med  mera 
antecknades och därefter ställdes tillbaka i hyllan. Jag var i det här momentet av 
arbetet dessutom mycket noggrann med att anteckna allt som stod på alla dessa 
pärmar och arkivboxar så att jag i ett senare skede enkelt kunde gå tillbaka och se 
hur det sett ut innan arbetet börjat om så behövdes, samt om ursprungskontexten 
för  någon  handling  inte  var  klar  kunde  den  förhoppningsvis  letas  fram bland 
anteckningarna. 

Denna andra genomgång resulterar i en grovstruktur av materialet där det var 
sorterat på följande sätt: A - Fyndkort, B - Dagböcker, C - Fotografier och negativ, 
D - Planer och profiler, E - Inventarium, F - Databaslistor, G - Historik Asine-
samlingen, H - Korrespondens, I - Institutionsmaterial (publikationer), J - Slagg, 
K - Undervisning och L - Kataloglåda. Det handlar alltså om en rak F-serie. Jag 
anser  mig  dock  vara  på  det  klara  med  att  det  material  som  är  ordnat  rör 
institutionen för antikens kultur och samhällslivs handlingar rörande Asine, vilket 
jag i nästa skede upptäcker inte är helt korrekt.

Tredje genomgången av materialet
Det var här som jag precis skulle börja förteckna materialet enligt den preliminära 
struktur som jag bestämt i slutet av den andra genomgången, då allting vändes upp 
och  ned  eftersom  jag  ”återupptäckt”  ett  papper  med  titeln  Uppsala 
universitetsbibliotek  Handskriftsavdelningen  nr  466a  Prof.  Axel  W.  Perssons  
efterlämnade papper Låda II (Asine). Det var först nu, bättre sent än aldrig, som 
jag  verkligen  förstod  dess  innebörd.  Där  fanns  en  innehållsförteckning  över 
material som förvarats på Carolina Rediviva och som överförts till institutionen 
för antikens kultur och samhällsliv för bearbetning. Det här pappret tillsammans 
med  det  som  jag  tidigare  funnit  i  en  plastmapp,  förteckningsbladet  från 
institutionen för antikens kultur och samhällsliv, bidrog till att det plötsligt stod 
klart för mig – Det handlar ju om mer än en arkivbildare! En smärre panik uppstår 
när detta står klart och jag tar kontakt med min handledare, Håkan Svensson på 
Universitetsarkivet, för rådgivning.

Resultatet  av  handledarträffen  är  att  jag  nu  förstår  att  materialet  behöver 
ytterligare  en  genomgång  och  att  jag  i  och  med  denna  gör  nödvändiga 
avgränsningar.  Huvuddelen  av  handlingarna  tillhör  institutionen  för  antikens 
kultur  och  samhällsliv,  resterande  antingen  Originaldokumentation/Axel  W. 
Perssons efterlämnade papper. Anledningen till att det är svårt tytt om det är två 
eller tre avgränsningar beror hur man ser på originaldokumentationen och Axel 
W. Perssons efterlämnade handlingar på Handskriftsavdelningen. Enligt  Gullög 
Nordquist  bör  dessa  hållas  separat,  eftersom  det  är  av  större  betydelse  att 
sökvägen till Asinematerialet ska vara Asinesamlingen och inte Axel W. Perssons 
personarkiv. En grundlig genomgång av det material som förvaras i Husbyborg 
och det som fortfarande finns på Carolina är nödvändigt. Jag håller med i detta, de 
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bör hållas avskiljda, de dokument som Axel W. Persson lämnade efter sig är i 
mångt och mycket inte hans egna, de har helt enkelt bara förvarats hos honom, av 
vad jag har förstått. 

Här höll det som sagt på att gå absolut snett innan jag hann korrigera mitt 
misstag och det visar på vikten av att, i de genomgångar man gör av materialet, 
inte missar sådant som är av stor betydelse. Den första genomgången handlar om 
att  skaffa sig en överblick över materialet,  där sådant som inte hör till  arkivet 
sorteras  ut,  vilket  bäddar  för  de  nästkommande  genomgångarna  där  man  går 
djupare och mer noggrant undersöker de handlingar som finns kvar.

Här  lades  grunden  till  den  slutgiltiga  ordningen.  Denna  del,  liksom  det 
poängteras  i  PM:et  Moment  3,  Traditionell  arkivhantering,  Ordnings-  och  
förteckningsövning,  Arbetsgång  vid  arbetet  ute  på  arkivinstitutionen9, sker  i 
princip parallellt med förtecknandet. Dock kvarstår att, i alla fall tänker jag så, att 
när  man  väl  lägger  handlingarna  i  färdiga  volymer,  det  är  först  då  som 
förteckningsbladen kan skrivas klart. Det ser jag som det egentliga förtecknandet, 
det som sker innan i samband med ordnandet är på ett  sätt  också det ett slags 
förtecknande, dock mer utav ett förberedande arbete. Det var här som utkastet till 
den  slutgiltiga  strukturen  bestämdes  efter  det  att  jag  gjort  de  nödvändiga 
avgränsningarna.

Sista genomgången av materialet
När avgränsningen var klar återstod att  ordna materialet  i  färdiga volymer och 
boxar, naturligtvis efter att gem, häftstift, plastfickor och annat som inte ska vara 
med rensats bort. Eftersom arkivet från början inte var ordnat på något sätt gav det 
mig en frihet att  skapa en ordning som jag ansåg passa. I jämförelse med den 
ordning som jag nämnt tidigare, innan viss del av materialet avsöndrats, valde jag 
nu att ordna serierna alfabetiskt. 

Jag  har  i  stor  utsträckning  valt  att  behålla  den  ordning  som  funnits  när 
handlingarna satt i pärmar och låg i arkivboxar, så till vida de inte varit av totalt 
olika  natur.  Serien  fotografier  och negativ,  F6ae,  kan i  det  här  sammanhanget 
nämnas  som exempel.  Har  jag funnit  fotografier  bland  annat  material  har  jag 
flyttat dem till den nämnda serien, undantag har gjorts för en del negativ som haft 
direkt samband med annat material, framförallt serien F6ak Slagg. Mer om den 
färdiga strukturen av serierna nedan i delen Förtecknandet.

Till  slut  såg  strukturen  ut  på  följande  sätt:  F6aa  -  Analyser,  förarbeten, 
underlag,  F6ab -  Dagböcker,  F6ac -  Databaslistor,  F6ad -  Forskningsrapporter, 
F6ae - Fotografier och negativ, F6af - Inventarium, F6ag - Katalogkort, F6ah - 
Korrespondens, F6ai - Planer och profiler, F6aj - Pressklipp, F6ak - Slagg, F6al - 
Småfyndsliggare.

9 Rydén, R. (2011),  Moment 3, Traditionell arkivhantering, Ordnings- och förteckningsövning, Arbetsgång  
vid arbetet ute på arkivinstitutionen, s. 4.
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Förtecknandet
Som tidigare nämnts funderar man under tiden som ordnandet av arkivet sker hur 
seriestrukturen ska se ut. Hör handlingarna ihop och finns det liknande material på 
någon annan plats, i en pärm eller arkivbox som man inte redan undersökt? I det 
här fallet har detta blivit extra tydlig i och med att jag fick lov att helt tänka om 
när jag trodde att  förteckningsarbetet  kunde börja på allvar.  När materialet  väl 
hade  avgränsats  och  gåtts  igenom  igen  kunde  jag  göra  ett  utkast  till 
förteckningsbladen vilka senare visades upp för handledaren.

Efter mötet med handledaren där de preliminära förteckningsbladen visats fick 
jag ett  par  tips  på hur  dessa kunde förbättras.  Jag hade tidigare enbart  använt 
versaler i seriesignumet, till exempel F6AA, det är nu ändrat till gemener, F6aa. 
Eftersom arkivet inte förvaras hos institutionen har för varje volym antecknats, i 
fältet  Plats/Leverans,  att  den förvaras  i  Husbyborg.  Tidigare hade detta  endast 
gjorts på serien F6a, Handlingar rörande Asinesamlingen. En annan sak som jag 
fick tips om var att ta bort de korshänvisningar som funnits och istället låta små 
serier vara sin egen volym. Då minimerar man även risken för att handlingar av 
för olika karaktär hamnar tillsammans, det blir även mer tydligt på det här viset då 
handlingar av olika slag inte blandas. Jag håller med om att göra på det här viset  
eftersom det inte är råder någon platsbrist i arkivet som föranleder ett behov av  att 
tätt packa handlingarna. 

Efter det att jag först skulle börja förteckna, innan den viktiga avgränsningen 
som nämns ovan var gjord, tills det att jag senare kunde börja på riktigt har en del 
serier försvunnit ur strukturen. Däribland de kallade Undervisning och Fyndkort, 
dessa  tillhörde  helt  enkelt  inte  det  arkivmaterial  som  jag  tillslut  bestämt  att 
förteckna.  Undervisningsmaterialet  avsöndrades till  prefekten Gullög Nordquist 
och  Fyndkorten  blev  kvar  bland  det  material  som  var  märkt 
Originaldokumentation.  Jag  ska  redogöra  för  detta  mer  ingående  i  delen 
Problematik och diskussion på sidan 19.

Jag har nämnt följande dokument ett par gånger tidigare i PM:et, men det har 
en så central roll att det är värt att förklaras ytterligare. Det förteckningsblad jag 
fann på hyllorna var märkt: Arkiv: UUA - antikens kultur och samhällsliv, Serie: 
Handlingar  rörande  institutionens  arkeologiska  samlingar,  Seriesignum:  F6, 
Plats/Leverans:  Husbyborg,  Volym  1  -  Asinesamlingen.  När  jag  väl  frågade 
Gullög Nordquist om detta så var svaret att det var ett påbörjat arbete som dock 
inte kommit längre än det som ovan nedtecknats. Jag fick därmed klartecken att 
fortsätta  detta  arbete  och  valde  att  göra  serien  F6a  till  Handlingar  rörande 
Asinesamlingen.

Det intressanta är ju att fundera hur man hade tänkt att förteckna institutionens 
arkeologiska samlingar. Jag tror av förteckningsbladet att döma att man hade helt 
enkelt tänkt samla alla handlingar rörande de arkeologiska samlingarna i volymer i 
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samma serie. Resultatet av det blir ju att man bara buntar ihop allt material och 
inte ordnar upp det på något vis, det kommer att förbli liggande i sina volymer. 
Jag misstänker att man ville göra det enkelt för sig, eller så hade man bara inte 
funderat vad resultatet i slutändan blivit.  

Genom en sökning på Visual Arkivs webbsida fann jag ett arkiv innehållande 
en serie med material vilket i viss mån kunde jämföras med materialet i arkivet 
som här förtecknats. I  Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet – Statens 
historiska  museums arkiv  finns  serien  F6  Handlingar  rörande  utgrävningar  i 
Lödöse.10 Där  har  man  valt  att  förteckna  innehållet  i  volymer  istället  för 
underserier, det liknar hur man på institutionen för antikens kultur och samhällsliv 
först  tänkt  förteckna  Asinematerialet.  Det  är  förvisso  ett  enkelt  sätt  att  lösa 
förtecknandet på men jag anser dock att det på det sättet blir mindre överblickbart. 

Serierna och dess innehåll

F6aa - Analyser, förarbeten, underlag
Här är samlat sådant material som, av namnet att döma, är sammanställningar och 
analyser som senare har använts i en rapport eller dylikt. Serien är en volym.

F6ab - Dagböcker
Materialet har tidigare förvarats i pärmar, jag har valt att behålla den ordning de 
haft, och satt handlingarna i arkivclips. Den här serien består, i jämförelse med 
den jag nämnt under rubriken Andra genomgången av materialet (där det ingick 
originaldagböcker), endast av kopior av dagböckerna. Här finns nu olika kopior av 
dessa vilka  skiljer  sig  i  att  kopia  1  innehåller  bland annat  blyertsanteckningar 
medan kopia 2 är kopior av dessa. Kopiorna har använts av Gullög Nordquist som 
arbetskopior  och  hennes  önskemål  var  att  de  skulle  sparas  för  att  även  i 
fortsättningen  kunna  användas  så.  Serien  innehåller  även  sådant  som  inte  är 
dagböcker,  till  exempel  Konkordans  gravar  och   Inventarieförteckning,  de  har 
behållits  däri  eftersom jag inte  velat  bryta  upp handlingar som tidigare suttit  i 
pärm om så inte varit nödvändigt. Serien är tre volymer.

F6ac - Databaslistor
Innehåller  tre  olika  buntar:  Okänd  databaslista,  Databaslistor  (K-man)  samt 
Diverse databaslistor, provutskrifter under arbetets gång, Yvonne Backe-Forsberg. 
Jag har valt att sammanföra dessa handlingar på grund av dess namn samt att de 
inte haft någon annan koppling till andra handlingar. Serien är två volymer.

1 0 Visual arkivs webbsida > Sök i arkivförteckningar, sökord:  Handlingar rörande utgrävningar i Lödöse > 
Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet – Statens historiska musuem > Serie F6.
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F6ad - Forskningsrapporter
Innehåller  diverse  publikationer.  Här  finns  sådant  som  även  inte  är  skrivet  i 
anknytning till institutionen, dock så rör allt material Asine på något sätt och de 
har av den anledningen lagts häri. Serien är två volymer.

F6ae - Fotografier och negativ
Innehåller  ett  stort  antal  fotografier,  negativ,  kontaktkopior,  glasplåtar  samt  en 
förteckning  över  fotografier.  Förteckningen  över  fotografierna  utgör  en  viktig 
sökväg till  dessa, även om den i nuläget inte är renskriven och fotografierna är 
osorterade,  och  kommer  bli  ett  värdefullt  instrument  när  man  väl  ordnar  upp 
serien. 

Denna serie består både av originalfotografier blandat med kopior, negativ och 
glasplåtar,  vilket  är  den  främsta  anledning  till  att  den  ändå  har  förtecknats 
tillsammans med det övriga institutionsmaterialet.  Att urskilja det som är original 
hade enligt mig varit ett slöseri med tid då det fungerar lika bra att förteckna allt 
samlat och i slutänden är det trots allt viktigast att det är förtecknat någonstans.

Serien  är  oordnad  eftersom  tid  inte  funnits  att  ordna  upp  serien  på  ett 
tillfredsställande och korrekt sätt. Fotografier och negativ ska förvaras individuellt 
i kuvert och förvaras svalt och mörkt,  mer om detta i avsnittet  Fotografier och 
negativ nedan. Glasplåtar förvaras separat i ett angränsande rum där jag även fann 
ytterligare en låda med fotografier på papp som jag tog ut och ställde i hyllan 
tillsammans med övriga handlingar. Serien är åtta volymer.

F6af - Inventarium
Serien  innehåller  Asine  1926 Inventarieförteckning från  1985 samt  Asine  Inv. 
kladd. Jag har behållit alla handlingar, även de äldre inventarieförteckningarna för 
att inte riskera att någon information går förlorad, det kan vara så att jag inte kan 
se det som är intressant att studera och i vissa fall kan äldre inventarienummer 
vara av värde. Serien är en volym.

F6ag - Katalogkort
Serien  består  av  en  låda  med  katalogkort  över  publikationer  rörande 
Asinesamlingen. Man kan debattera huruvida den ska vara kvar i arkivet eller om 
man ska flytta den någon annan stans. Dock så anser jag att man gott kan ha den 
kvar, den ger ju i alla fall en liten bild av vilka publikationer som finns rörande 
Asine även om den är dåligt uppdaterad. Serien är en volym.

F6ah - Korrespondens
Innehåller  diverse  korrespondens  samt  korrespondens  rörande  slaggmaterial. 
Större delen av diverse korrespondens har tidigare suttit  i  pärm, resterande har 
hämtats från andra pärmar och arkivboxar. Korrespondens rörande slaggmaterial 
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satt även den tidigare i pärm märkt Nya slaggar. Materialet har inte ordnats på 
något sätt utan har fått behålla den ordning det haft i tidigare förvaring. Serien är 
en volym.

F6ai - Planer och profiler
Innehåller original av planer och profiler från utgrävningar som förvaras i kartskåp 
samt i rullar, förteckning över planer och profiler, negativ och kontaktkopior, samt 
kopior av planer. 

Denna serie har, liksom F6ae Fotografier och negativ, förtecknats tillsammans 
med  institutionsmaterialet  av  den  anledningen  att  det  dels  har  förtecknats  av 
personal  på  institutionen  för  antikens  kultur  och  samhällsliv  samt  att  de, 
tillsammans  med  fotografierna  används  i  nära  samband  med  föremålen  som 
förvaras på magasinet. Återigen anser jag att man förvisso kan debattera var de 
ska förtecknas någonstans men i det här skedet när det övriga originalmaterialet 
inte är ordnat och förtecknat alls så finner jag det gott att göra det här. 

Angående förvaring av rullar vill jag kort kommentera att det av Riksarkivet 
finns utarbetade föreskrifter för hur myndigheter ska förvara dessa. De handlingar 
på föremålsmagasinet  i  Husbyborg som förvaras  i  rullar  görs i  sådana som är 
alldeles för små och av felaktig längd. Dessutom förvaras de i rullarna och inte 
som  Riksarkivet  föreskriver  i Pappershandlingar,  Rapport  2008:1, rullade  på 
rullen samt att rullens diameter ska vara minst 150 mm för att handlingen inte ska 
skadas.11 Även  här  har  tidsbrist  samt  materialbrist  varit  anledningen  till  att 
handlingarna fortsatt förvarats på samma sätt som tidigare. Serien är två volymer.

F6aj - Pressklipp
Serien utgörs av Asine-samlingen, Historik som är kopierade tidningsurklipp i A3 
format. Här finns även ett exemplar av publikationen Hellenika, nummer 32 1985-
05-25, utgiven av Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner, vilken innehåller 
en artikel rörande Asine och dess fynd. Serien är en volym.

F6ak - Handlingar rörande slagg
Har tidigare varit samlad i pärm märkt Asine 1926 Slagg och innehåller till större 
delen analyser av slaggmaterial. Serien är en volym.

F6al - Småfyndsliggare
Tidigare  i  pärm märkt  ASINE,  småfyndsliggare  1926.  Är en  förteckning över 
småfynd från fältarbetet 1926, ett urval. Med inventarienummer och beskrivning 
över fynden. Serien är en volym.

1 1 Riksarkivet (2008), Pappershandlingar, Rapport 2008:1, s. 26–27.
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Rensning och gallring 
Under  arbetets  gång  har  ingen  gallring  skett  däremot  har  material  rensats, 
däribland kopior, äldre mappar, plastfickor och aktomslag. Gem och häftstift har 
avlägsnats. 

Avsöndring av visst material har skett,  däribland främst institutionsmaterial 
rörande undervisning vilket har lämnats vidare till prefekten, Gullög Nordquist, på 
institutionen för arkeologi och antik historia (institutionen för antikens kultur och 
samhällsliv är numera del av denna). Ett antal kvitton som återfanns i arkivet har 
också de lämnats till  prefekten.  Önskemål fanns att  vissa kopior av handlingar 
skulle  lämnas  vidare  till  nämnda  institution  för  att  där  kunna  användas  som 
arbetskopior.

Avslutande ord kring ordnandet och förtecknandet
Betydelsen  av  att  ha  personer  som  Gullög  Nordquist  och  personal  på 

föremålsmagasinet till sin hjälp under ett arbete som detta är verkligen ovärderligt. 
De har den unika kunskapen om materialet, både föremål och dokumentation, som 
jag själv  inte  besitter.  Direkt  genom att  se  på  en  handling så vet  de  vad den 
betyder och i  vilken kontext  den hör hemma.  En arkivarie klarar sig inte  utan 
sådan  experthjälp,  risken  är  då  överhängande  att  viktig  information  kan  gå 
förlorad och viktiga samband mellan handlingar bryts.
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Problematik och diskussion

Under arbetets gång har så klart en del problem uppstått och i den här delen ska 
jag diskutera  dessa  med  hjälp  av relevant  litteratur.  Det  rör  sig  om områdena 
Avgränsning, Proveniens och ordnande samt Fotografier och negativ.

Avgränsning
Den här problematiken var det allra första som jag stötte på under arbetets gång. 
Eftersom  materialet  som  skulle  förtecknas  förvarades  tillsammans  med  annat 
material från andra utgrävningar förstod jag tidigt att det fanns flera arkivbildare 
som  jag  var  tvungen  att  ta  ställning  till.  Det  är  därmed  anledningen  till  att 
materialet  avgränsats  till  tre  arkivbildare:  Institutionen  för  antikens  kultur  och 
samhällsliv, Originaldokumentationen (lån från Carolina Rediviva) samt Professor 
Axel  W.  Persson  (vars  arkiv  finns  på  Handskriftsavdelningen  på  Carolina 
Rediviva).

Var  man  gör  avgränsningen  är  långt  ifrån  solklar  och  Bengt  Danielsson 
skriver i boken Arkivkunskap att:  

Avgränsning av arkiv enligt proveniensprincipen är emellertid icke oproblematisk. Detta beror 
ibland på att det inte är möjligt att finna några entydiga gränser för de arkivbildare och de 
verksamheter, som utgör huvudkriteriet på vad som skall behandlas som en enhet.12 

Eftersom inget arkiv är det andra likt så innebär det som Danielsson skriver, om 
att det inte finns några klara gränser mellan arkivbildare, att en bedömning från 
fall till fall är en nödvändighet. Vidare nämns att sambandet, i de fall det finns och 
då det handlar om olika arkivbildare, med en strikt uppdelning av materialet enligt 
proveniensprincipen  kan  innebära  svåra  informationsförluster.13 I  mitt  fall  kan 
detta jämföras med serien Planer och profiler där det både ingår original gjorda på 
plats,  renskrivna  planer  från  ett  senare  tillfälle  samt  kopior  som  gjorts  på 
institutionen. Att bryta upp dessa och förvarad dem åtskiljt vore inte en bra idé 
med tanke på eventuella samband mellan handlingar. 

1 2 Danielsson, B. (1995), ”Ordnande och redovisning”, s. 139.
1 3 Danielsson, B. (1995), ”Ordnande och redovisning”, s. 140. 
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När  jag  gjorde  min  andra  genomgång  av  materialet  landade  jag  i 
uppfattningen att det rörde sig om en arkivbildare, vilket senare skulle visa sig inte 
vara helt korrekt. Danielsson påpekar att:

För det första måste man konstatera att avgränsningsproblematiken till viss del sammanhänger 
med arkivbildarbegreppets vaghet. Arkivbildaren skulle alltså vara det säkra kriteriet på vad 
som utgör en enhet, ett arkiv, men i tillämpningen av teorin har det visat sig att varierande 
interpretationer  av  detta  begrepp  är  möjliga.  Några  helt  fasta  kriterier  på  vad  som skall 
konstituera en arkivbildare har icke kunnat uppställas.14

Problematiken kring arkivbildare och avgränsning blev uppenbara för mig under 
arbetets gång då jag både i början, vid uppdelningen av det samlade materialet 
som låg på hyllorna, och framförallt i det senare skedet av ordnandet noggrant fick 
tänka  mig  för  vad  jag  gjorde.  Oaktsamhet  i  detta  läge  kunde  innebära,  som 
Danielsson nämner ovan, i informationsförlust vilket man dessutom kanske inte 
ens varit medveten om.

Hur  ska  man  då  förfara  med  sådant  material  som  avgränsats,  i  mitt  fall 
Originaldokumentation  samt  Professor  Axel  W.  Perssons  handlingar?  Enligt 
Staffan Smedberg, författare till  Att ordna och förteckna arkiv, ska dessa snarast 
möjligt  avsöndras  och  om  de  inte  är  förtecknade  så  ska  arkivförteckningar 
upprättas. Finns inlånade handlingar bland materialet bör dessa återlämnas.15 Det 
jag har gjort med de handlingar som inte tillhör institutionen för antikens kultur 
och samhällsliv är att ställa dessa på en annan hylla tillsvidare. Tyvärr har tid inte 
funnits  för  att  upprätta  en  arkivförteckning  över  dessa  men  jag  kommer 
åtminstone göra personalen på plats medveten om situationen samt vilka åtgärder 
som är nödvändiga i framtiden. Antingen förtecknas de och förvaras på plats eller 
så ska de överlämnas till  berörd institution.  Jag anser att  de bör, ur bevarande 
synpunkt,  förvaras på den plats  där det finns bäst  resurser för att  bevara dem, 
vilket troligtvis är Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Proveniens och ordnande
Hur  ska  man  tänka  kring  proveniens  och  ordnande  när  ett  arkiv  är  i  sådan 
oordning att det är omöjligt att se spår av tidigare ordning? Viktigt att tänka på är 
som Bertil Johansson nämner i sin artikel ”Ursprunglig och annan ordning” att:

Om man hittar handlingar som kan klassificeras sin tillhörande arkiv på en hylla, beror det på  
att någon ställt dem där. Arkivet uppkommer inte, det bildas av någon. Arkivbildning är en 
aktiv process, varje arkiv resultatet av aktiva åtgärder.16

1 4 Danielsson, B. (1995), ”Ordnande och redovisning”, s. 140.
1 5 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 10.
1 6 Johansson, B. (1994), ”Ursprunglig och annan ordning”, s. 36.
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Arkivbildning uppkommer inte ur tomma intet, det ligger alltid en tanke bakom. I 
mitt  fall  verkar  dock  detta  mindre  troligt,  här  verkar  det  faktiskt  som  om 
handlingar skapats och bara hamnat uppe på hyllan, någon tidigare ordning gick 
inte  att  hitta.  Anledningarna  till  att  allt  hamnat  i  sådan oordning är  först  och 
främsta att materialet inte varit förtecknat men även att handlingar som lånats ur 
hyllorna troligtvis bara ställts tillbaka på valfri plats. Ett undantag i sammanhanget 
är serien Planer och profiler där en förteckning över dessa redan fanns och som 
inkorporerades i mitt arbete.

Smedberg skriver att den ordning som skapas vid arkivbildning på olika sätt 
rubbas  eller  till  och  med  förstörs  och  att:  ”Ordnandet  innebär  […]  att  man 
återställer eller försöker återställa den ursprungliga ordningen. I enstaka fall kan 
det istället vara nödvändigt att skapa en ny ordning som är mer ändamålsenlig.”17 
Jag har naturligtvis frågat de anställda på föremålsmagasinet om den ordning som 
jag skapat varit funktionell och ändamålsenlig och det svarade de att det var den.

Något som jag lagt ner mycket tid på under arbetet är att noggrant inventera 
det material som ska förtecknas. Det första skedet handlade om att urskilja vilket 
material som hörde till vilken arkivbildare. Detta förfarande är nog så viktigt när 
material återfinns i ordning, men än mer när det inte är det. Jag håller fullständigt 
med Smedberg då han skriver att: 

Det  är  nödvändigt  att  skaffa  sig  en  översiktlig  kännedom om arkivet,  innan  arbetet  kan 
fortsätta.  En  inventering  är  därför  alltid  ett  av  de  första  momenten  i  ordnings-  och 
förteckningsarbete. […] Om handlingar förbises, försvårar detta det fortsatta arbetet.18

Vis  av  egen  erfarenhet  efter  att  förbisett  en  viktig  handling  som  förklarat 
relationen mellan arkivbildare, framför allt att det handlade om mer än en, gör att 
jag noga vill poängtera betydelsen av detta moment. Vikten av att göra en grundlig 
inventering märks tydligt här, dock så genomförde jag ett noggrant förarbete men 
lyckades på något sätt förbise en enstaka handling av stor betydelse. Här har jag 
även haft  stöd i  det  PM som lämnats  ut  under utbildningens gång  Moment 3,  
Traditionell  arkivhantering,  Ordnings-  och förteckningsövning,  Arbetsgång vid  
arbetet ute på arkivinstitutionen där vikten av inventeringen lyfts fram.19

Flertalet av de som arbetar på föremålsmagasinet i Husbyborg är arkeologer 
och därför är det intressant att både Danielsson och Smedberg uttrycker sig på 
följande vis:

[…]  att  fyndomständigheterna  måste  ägnas  stor  uppmärksamhet.  Liknelsen  med  en 
arkeologisk utgrävning har ofta använts för att understryka vikten av varsamhet. Alla spår av 

1 7 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 4.
1 8 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 7.
1 9 Rydén, R. (2011), Moment 3, Traditionell arkivhantering, Ordnings- och förteckningsövning, Arbetsgång  
vid arbetet ute på arkivinstitutionen, s. 4.
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ursprunglig ordning måste beaktas. Olika beteckningar, som arkivbildaren åsatt handlingarna, 
är ofta av stor betydelse.20

Det är mycket viktigt att komma ihåg att ordningsarbete kräver noggrannhet. Detta gäller i 
hög grad bestånd som är så oordnade att en ordning måste skapas. Det kan finnas ett samband 
mellan handlingarna även där sådant till synes saknas. Om man bryter ett samband kan viktiga 
delar  av informationen förstöras.  Man har liknat ordningsarbetet  med en arkeologs arbete. 
Fyndomständigheterna kan vara lika viktiga som vid en arkeologisk utgrävning.21

Det här har jag lagt stor vikt vid under mitt arbete. Därför var jag noga med att gå 
igenom allt material och notera sådant som stod på mappar, tidskriftssamlare och 
arkivboxar.  Denna  information  om  kontexten  har  kommit  till  uttryck  i  den 
slutgiltiga ordningen. Som exempel kan nämnas serien F6ad Forskningsrapporter 
där diverse handlingar samlats under benämningen Djurben (tidigare förvarades 
handlingarna i samma tidskriftssamlare märkt just detta).

Det är värt att poängtera vad syftet med ordnande och förtecknande är och att 
det som Danielsson poängterar i sig ”inte är något självändamål.”22 Man ordnar 
och förtecknar inte arkiv enbart av den anledningen att det ska göras utan det finns 
bakomliggande syften. Det första är att arkivförteckningen ska vara ett sökmedel 
med vilkens hjälp återsökning av informationen underlättas och effektiviseras. Det 
andra är att bevarande och vårdande av arkivmaterialet underlättas. Risken för att 
handlingar  försvinner  samt  onödigt  slitage  minimeras  genom  att  arkivet  är 
ordnat.23 Det arbete som jag utfört har i denna aspekt varit  av stor betydelse. I 
bilaga 1 återfinns ett antal bilder från ordnings- och förteckningsarbetet som är 
menade att ge läsaren en uppfattning om vad som genomförts. 

Fotografier och negativ
En stor del av det material  som finns i arkivet är fotografier och negativ samt 
glasplåtar. Jag har inte ordnat något av detta material utan bara låtit det vara som 
det är, liggande i lådor, arkivboxar, och kartskåp. Tid har helt enkelt inte funnits 
att  ordna  detta  på  ett  korrekt  sätt.  Här  nedan  tänker  jag  diskutera  hur  man 
egentligen ska göra med hjälp av relevant litteratur i ämnet.  

Hur ska man då  göra för att  fotografier bevaras under en så lång tid  som 
möjligt? Observera att det jag nu syftar på är fotografier på papper, inte digitala 
filer  på  en  dator.  Harry  Eng  skriver  i  sin  artikel  ”Några  problem  kring 
fotoarkivering” att svaret på frågan, ställd ovan, är tredelad. Det handlar först om 
vilket material som bilden fästs på och där mycket bestäms av hur fotopappret är 
uppbyggt, här finns dock inte tid och framför allt saknar jag kunskapen om dessa 

2 0 Danielsson, B. (1995), ”Ordnande och redovisning”, s. 149.
2 1 Smedberg, S. (2008), Att ordna och förteckna arkiv, s. 6.
2 2 Danielsson, B. (1995), ”Ordnande och redovisning”, s. 128.
2 3 Danielsson,  B.  (1995),  ”Ordnande och redovisning”, s.  128–130;  Smedberg,  S.  (2008),  Att ordna och  
förteckna arkiv, s. 5–10. 
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delar varför jag nöjer mig med att hänvisa till litteraturförteckningen om man vill 
fördjupa sig mer inom ämnet.24 

För det andra så nämns att metoden vid framkallning och fixering av bilden är 
av  stor  betydelse  för  dess  bevarande.  Framförallt  kritiskt  är  den  vätska  som 
används  vid  fixeringen som om den inte  sköljs  bort  ordentligt  så  småningom 
förstör  bilden.25 Liksom det  första  steget  kan  man  bland det  material  som jag 
ordnat och förtecknat inte göra någonting annat än att vara medveten om att risken 
finns att  fotografier kan börja förstöras, om framställningen av dessa inte varit 
noggrann. Likväl kan man försöka förebygga detta genom att förvara fotografier 
på det mest fördelaktiga sättet.

Det tredje steget som Eng nämner handlar just om förvaring av framkallade 
fotografier.  Där  saker  som  ljus,  temperatur,  luftfuktighet,  luftkvalitet  och 
förvaringsmaterial  alla  spelar  en  viktig  roll  för  bevarandet.  Fotografier  bör  då 
förvaras mörkt och i en så låg temperatur som möjligt. Den relativa luftfuktigheten 
bör  inte  växla  alltför  mycket  samt  hålla  sig  runt  30  procent  och  luften  ska 
naturligtvis vara så ren som möjligt. Det förvaringsmaterial som väljs måste ske 
noggrant  eftersom  vissa  papper  kan  innehålla  ämnen  som  är  skadliga  för 
fotografiet.26 I  Riksarkivets  RA-FS  1997:3  har  man  liksom  Eng  en 
rekommendation  att  den relativa  luftfuktigheten  bör  ligga på  runt  30 procent.27 
Återigen så är har jag inte tillräcklig kunskap för att diskutera en sådan stor fråga, 
dock så har jag förstått det så att när det kommer till förvaring av fotografier så 
bör  detta  ske  i  papperskuvert  där  så  lite  lim  som  möjligt  har  används  vid 
tillverkningen.     

Materialvalet,  framkallningen och  förvaring  är  en  hel  vetenskap  i  sig  och 
alldeles för komplext att gå in på här, men det skulle vara intressant och framför 
allt viktig att sätta sig in i om man arbetar med att se till att fotografier klarar sig 
så länge som möjligt. Jag vet inte i detalj hur klimatet är i det skyddsrum som 
arkivet och fotografierna förvaras i idag, mer än att det är runt 20 grader och att  
det  åtminstone  är  mörkt  så  länge  ingen  befinner  sig  där,  detsamma  gäller 
glasplåtarna som förvaras i ett angränsande rum. Arkivet kommer att flytta till nya 
lokaler  under  årets  gång  och  där  är  det  sagt  att  det  kommer  att  installeras 
klimatskåp för förvaring av framför allt negativ och glasplåtar.

Förvaring av fotografier än en sak men hur kan man på ett enkelt sätt göra 
dessa  samlingar  tillgängliga?  Bo  Nilsson  skriver  i  sin  artikel  ”Fotografier: 
insamling, bevarande,  åtkomlighet” att  Stockholms stadsmuseum 1987 hade en 
årlig accession av fotografier i storleksordningen 50 000 och att:

2 4 Eng, H. (1982), ”Några problem kring fotoarkivering”, s. 38.
2 5 Eng, H. (1982), ”Några problem kring fotoarkivering”, s. 40. 
2 6 Eng, H. (1982), ”Några problem kring fotoarkivering”, s. 42–47 . 
2 7 Riksarkivet (1997),  Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:6) och allmänna råd  
om planering, utförande och drift av arkivlokaler, s. 16.
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Den stora volymen fotografier med deras, ur informationsbehandlingssynpunkt, mycket rika 
och  varierande  innehåll,  skapar  avsevärda  problem  som  många  museer  ännu  inte  är 
resursstarka nog att bemästra. Ett önskemål är ju att någorlunda snabbt göra detta material 
tillgängligt och för forskningen överskådligt.28

Jag  har  ingen uppgift  om hur  mycket  fotografiskt  material  som förvaras  eller 
förvärvas av Museum Gustavianum och föremålsmagasinet, dock så står det klart 
att ekonomi inte finns till att ta hand om materialet på bästa sätt. Fotografierna 
som ingår i  det material  som jag förtecknat har så vitt  jag vet,  ända sedan de 
kommit  i museets ägo, med vissa undantag förblivit  liggande i arkivboxar och 
lådor. Med hjälp av den förteckning över fotografier som ingår i serie F6ae och en 
ordentlig  genomgång av samtliga  fotografier  kan man skapa ett  värdefullt  och 
användbart  fotoregister.  Det  bästa  scenariot  vore  att  ett  sådant  arbete  sker  i 
samband  med  en  digitalisering  då  man  i  så  fall  kan  arkivera  originalen  för 
långtidsbevaring.  Görs  skanning  av  fotografier  i  tillräckligt  hög  upplösning 
minskar  behovet  att  ta  fram original  och  man  undviker  då  onödigt  slitage  på 
handlingarna. 

Eftersom det är ont om pengar till ett sådant projekt så är ett annat alternativ 
att man enbart skapar ett fotoregister som i sin tur kan göras sökbart på en lokal 
dator eller på museets webbsida. Nilsson nämner att:

[…] museernas samlingar av fotografier naturligtvis måste bli bättre tillgängliga och på villkor 
som inte skadar dem, men att också den fotografiska tekniken medger speciella möjligheter 
för museerna att öppna sitt totala bestånd av data – föremål, ord och bilder – för en snabbare  
och säkrare sökning.29

I en tid då allt fler förväntar sig att material finns tillgängligt på webben så har 
museerna inte varit sena med att haka på trenden. Bland annat Upplandsmuseet 
har  lagt  upp  fotografier  från  sina  samlingar  på  bildsidan  Flickr  samt  på 
DigitaltMuseum.30 Allt som bidrar till att dels öka tillgängligheten till materialet 
och dels bevarandet av originalen är enbart positivt.

2 8 Nilsson, B. (1987), ”Fotografier: insamling, bevarande, åtkomlighet”, s. 105.
2 9 Nilsson, B. (1987), ”Fotografier: insamling, bevarande, åtkomlighet”, s. 106.
3 0 Flickr, sökord: Upplandsmuseet > välj People > Upplandsmuseet [2012-05-12]; DigitaltMuseum > Museer 
> Upplandsmuseet [2012-05-12].
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Sammanfattning

Som  ett  magisterarbete  i  arkivvetenskap  har  en  arkivförteckning  över  ett 
arkivbestånd hos Museum Gustavianum och deras föremålsmagasin i Husbyborg 
upprättats. Materialet som förtecknats förvaras på ovan nämnda plats men tillhör 
institutionen  för  antikens  kultur  och  samhällsliv.  Inget  tidigare  ordnings-  och 
förtecknings  arbete  har  skett  för  materialet,  bortsett  från  en  förteckning  över 
planer och profiler. Arkivet upptar cirka två hyllmeter.

Under  åren 1922–1930 skedde utgrävningar  i  Asine,  Grekland.  Från dessa 
förvaras en del av fynden på föremålsmagasinet i Husbyborg tillsammans med en 
del av dokumentationen. Utifrån detta har sedan institutionen för antikens kultur 
och samhällsliv sammanställt egna handlingar som till stor del utgör det material 
som ordnats och förtecknats i det här arbetet. 

Bland hyllorna i arkivet i Husbyborg finns material från olika arkivbildare och 
på de hyllor som rörde Asine fanns där förutom material  från institutionen för 
antikens kultur och samhällsliv även Originaldokumentation och professor Axel 
W. Persson. Dessa tre ska ses som enskilda arkivbildare fastän materialet som där 
förvaras har ett nära samband med varandra.

Forskningspotentialen är stor i det material som förtecknats eftersom där finns 
en stor del fotografier, planer och profiler som innehåller mycket information om 
Asine och dess fynd. Dock så innehar de föremål som förvaras i Husbyborg det 
allra största forskningsvärdet eftersom samlingen av fynd från utgrävningarna i 
Asine,  till  skillnad från andra samtida grävningar, förblivit  i  princip orörd och 
därmed rönt stor uppmärksamhet bland forskare nationellt och internationellt.  

Metoden för arbetet har varit användandet av det allmänna arkivschemat som 
förteckningsplan  och  det  PM  (vilket  delats  ut  inför  en  ordnings-  och 
förteckningsövning  på  moment  3,  Traditionell  arkivhantering,  Arkivvetenskap 
magisterkurs)  med  vilkets  hjälp  arbetsgången vid  ordnandet  och  förtecknandet 
lagts upp. 

Ordnandet av materialet har skett i olika omgångar. Först den förberedande 
delen där området kring hyllorna i arkivet rensades på material som förvarats där, 
bland  annat  tomma  och  fulla  kranielådor.  Därefter  började  den  första 
genomgången av detta  material  där  sådant  som inte  rörde Asine  på något  sätt 
sorterades bort och resultatet blev en hyllsektion med enbart handlingar rörande 
Asine. Under den andra genomgången gjordes en noga inventering där namn på 
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arkivboxar och pärmar med dess innehåll noga antecknades vilket resulterade i en 
preliminär  serieindelning.  Vid  den  tredje  genomgången  ändrades  inriktningen 
totalt,  istället  för  att  som tidigare  tänkt  enbart  ha  en  arkivbildare  hade  nu  en 
avgränsning till tre gjorts. Den sista genomgången mynnar ut i den serieindelning 
som nu gäller och där materialet ordnades i färdiga volymer.

Förtecknandet av materialet har skett efter det förteckningsblad som hittas på 
hyllorna.  Av  det  framgick  att  det  i  institutionen  för  antikens  kultur  och 
samhällslivs arkiv finns en serie F6 vid namn Handlingar rörande institutionens 
arkeologiska samlingar. Efter klartecken så kunde denna serie användas och därför 
skapades serie F6a Handlingar rörande Asinesamlingen, i  vilken sedan de tolv 
underserierna nu återfinns.

De problem som dykt upp under arbetets gång diskuteras i slutet av PM:et. 
Det  rör  områdena  avgränsning,  proveniens  och  ordnande  samt  fotografier  och 
negativ. Angående avgränsning nämns att i och med arkivbildarbegreppets vaghet 
finns inga klara gränser mellan arkivbildare, vilket bidrar till att en skarp delning 
mellan  två  arkivbildare  kan  innebära  informationsförlust  om handlingar  måste 
delas och föras till skilda arkiv. Under proveniens och ordnande diskuteras vikten 
av att noga inventera materialet  innan ordnings- och förteckningsarbetet tar sin 
början,  dessutom  poängteras  att  syftet  med  ordnandet  och  förtecknandet. 
Fotografier och hur man ska bära sig åt för att på bästa sätt bevara dessa avslutar 
PM:et, där även frågan om hur man på ett bra sätt kan tillgängliggöra fotografiska 
samlingar tas upp.
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Bilaga 1: Bilder från arbetet

1:1 Före
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1:2 Efter
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2:1 Före 
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2:2 Efter 
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3:1 Före 
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3:2 Efter 
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Bilaga 2: Arkivförteckning 

Handlingar rörande Asinesamlingen

Museum Gustavianum, föremålsmagasin Husbyborg

Arkivbildare: Uppsala universitet, Institutionen för antikens kultur och samhällsliv

Arkiv: UUA – antikens kultur och samhällsliv
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Inledning 

Handlingar  rörande  Asinesamling  i  institutionen  för  antikens  kultur  och 
samhällslivs arkiv har ordnats och förtecknats under perioden 26 mars till 14 maj 
2012 av Daniel Eriksson som ett magisterexamensarbete vid Uppsala universitet, 
magisterkurs arkivvetenskap.

Som förteckningsplan har det allmänna arkivschemat använts, eftersom det som 
här ordnats och förtecknats ska ingå i ett större bestånd av handlingar som utgör 
antikens kultur och samhällslivs arkiv. Av den anledningen redovisas enbart serie 
F6 Handlingar rörande institutionens arkeologiska samlingar med underserier.

Under åren 1922-1930 skedde utgrävningar i Asine, Grekland. De fynd som där 
gjordes  förvaras  idag på en rad olika  platser  såsom det  arkeologiska museet  i 
Nauplion (Grekland), Medelhavsmuseet i Stockholm och Museum Gustavianum i 
Uppsala.  De  fynd  som  förvaras  i  Uppsala  omfattar  cirka  65 kubikmeter  och 
kommer från utgrävningarna 1926 i den så kallade Lågstaden. Inom Uppsala har 
fynden flyttat runt ett antal gånger och har i tur och ordning förvarats i lokaler på 
Övre Slottsgatan, S:t Olofsgatan, före detta regementet S1:s område, Gustavianum 
(på den tiden då institutionen för antikens kultur och samhällsliv huserade där) 
och slutligen under senare tid i föremålsmagasinet i Husbyborg. Större delen av 
dokumentationen  kring  utgrävningarna  finns  förvarat  på  Medelhavsmuseet, 
Museum  Gustavianum  och  Universitetsbiblioteket  Carolina  Rediviva.  För 
närvarande  förvaras  dagböcker,  planer  och  glasnegativ  på  föremålsmagasinet  i 
Husbyborg.

Sammanlagt  finns  tre  sökvägar  till  materialet.  Den  första  är  denna 
arkivförteckning  som  ger  överblick  över  institutionen  för  antikens  kultur  och 
samhällslivs handlingar rörande Asine. Sedan tidigare finns en förteckning över 
planer  och  profiler,  se  volym  F6ai:1,  som  nu  ingår  i  det  material  som  här 
förtecknats. Vidare finns en äldre förteckning över fotografier i serien Fotografier 
och  negativ,  volym F6ae:5.  Denna  är  ej  renskriven  men  kommer  att  vara  ett 
oumbärligt hjälpmedel den dag ett fotoregister skapas.

Materialet  var  när  ordnings-  och förteckningsarbetet  började oordnat.  Det  stod 
förhållandevis samlat i pärmar och arkivboxar på hyllor men inte i någon speciell 
ordning.  Arbetet  har  med  andra ord skett  från  grunden och avgränsningar  har 
gjorts mot andra arkiv. Förutom materialet som tillhör institutionen för antikens 
kultur och samhällslivs arkiv finns där Originaldokumentation (Lån från Carolina) 
samt Uppsala universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen nr 466a Prof. Axel W. 
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Perssons  efterlämnade  papper.  En  grundlig  genomgång  av  de  två  sistnämnda 
arkivbildarna är nödvändigt och tillsvidare förvaras detta material i anslutning till 
institutionen för antikens kultur och samhällslivs Asinematerial.

Det  finns  en  stor  variation  bland  materialet  med  allt  ifrån  analyser  av  slagg, 
fotografier, utgrävningsplaner, diverse forskningsrapporter, kopior av dagböcker 
samt pressklipp. Inget material bör favoriseras men serierna F6ae Fotografier och 
negativ  samt  F6aj  Pressklipp  rekommenderas  och ger  en  inblick  i  1920-talets 
arkeologiska utgrävningar och svensk dagstidningspress.

Museum Gustavianum, föremålsmagasin Husbyborg 14 maj 2012.
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Innehållsförteckning

F 6   Handlingar rörande institutionens arkeologiska samlingar

        F 6 a   Handlingar rörande Asinesamlingen

F 6 aa   Analyser, förarbeten, underlag

F 6 ab   Dagböcker

F 6 ac   Databaslistor

F 6 ad   Forskningsrapporter

F 6 ae   Fotografier och negativ

F 6 af   Inventarium

F 6 ag   Katalogkort

F 6 ah   Korrespondens

F 6 ai   Planer och profiler

F 6 aj   Pressklipp

F 6 ak   Handlingar rörande slagg

F 6 al   Småfyndsliggare
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