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Inledning  

I en artikel från 2002 om en krukskärvas livshistoria beskriver forskaren 
Cornelius Holtorf en skärvas liv från att den föds ur marken vid en utgrävning 
fram tills den kommer till sin sista viloplats: museimagasinet1. I Holtorfs 
objektbiografiska studie av denna skärva föreställer han sig museet som den 
gravplats dit de arkeologiska artefakterna kommer efter att de blivit identifierade, 
daterade och klassificerade. I följande studie kommer biografin förlängas för att 
inkludera och fokusera på det museala liv som tar vid efter avslutad utgrävning. 
När arkeologiska artefakter kommer till ett museum införlivas de i en samling, 
men den är inte deras sista viloplats utan var ett musealt liv tar vid. Följande 
studie fokuserar således på en samlings liv, med syftet att undersöka hur en livshistoria 
av förvaltning och användande på ett museum kan se ut och vad vi kan lära oss av den. 

Studien har utformats som en objektbiografisk fallstudie förlagd till ett 
föremålsarkiv vid museet Museum Gustavianum (MG) knutet till Uppsala 
universitet. I studien undersöks Valsgärdesamlingen, ett resultat av utgrävningar 
av ett omfattande vendel- och vikingatida gravfält. Utgrävningarna utfördes i 
omgångar mellan 1928 och 1946 av arkeologer verksamma vid Uppsala 
universitet. Samlingen består av artefakter från nära 100 gravar och fynd av både 
praktfull och mer oansenlig karaktär. Studien utgörs av en biografi över 
samlingen, hur den förvaltats och använts. Underlaget för biografin är de arkiv-
handlingar som finns på föremålsarkivet Museum Gustavianum Samlingar 
(MGS), där också samlingen huseras. Studien faller inom ett större sammanhang 
av forskning kring arkeologiska samlingar och deras speciella förvaltnings-
problematik. Under ca 40 år har forskare beskrivit hur arkeologisk praktik 
resulterat i att samlingar växer sig allt större samtidigt som förvaltningen av dem 
faller efter. Detta har drivit både museum och arkeologiprofessionen in i en kris 
där de arkeologiska samlingarnas bevarande kommit att bli hotade. Genom att i 
denna fallstudie undersöka en arkeologisk samlings museala liv av förvaltning och 
användande bidrar studien till belysandet av aspekter av den kris som beskrivits i 
forskningen samtidigt som den bygger upp mer kunskap om en specifik 
arkeologisk samling.  

                                                
1Holtorf, C. 2002, "Notes on the Life History of a Pot Sherd" I: Journal of Material Culture, vol. 7, no. 1, pp. 
49-71. 
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Forskningsläge & omvärld  
Forskning på museers samlingar är av naturliga skäl starkt påverkat av hur högt 
det materiella står i kurs inom forskningen. På sent 1980-tal och tidigt 1990-tal 
gick museologin igenom något av ett paradigmskifte, denna nya inriktning inom 
museologi gick under benämningen den Nya museologin. Förändringar inom 
museiforskningen som kom med detta nya förhållningssätt ledde till att 
forskningsfokus i allt större grad kom att ligga på museets publika roll samt ett 
problematiserande av den rollen. Den akademiska diskursen kom att handla allt 
mer om institutionell självreflexion, om att studera museet, dess förhållande till 
sin publik och dess sociala och politiska betydelse2. I det förnyade intresset för 
museet som institution, dess problematik och potential, har dock en fråga ofta 
lämnats onämnd, nämligen frågan om samlingarnas funktion i de nya modeller av 
museer som föreslås. Många museer har mycket stora samlingar av föremål som 
inte används i publika syften och deras fortsatta existens har i ökande grad 
ifrågasatts på politisk nivå3. Frågor om tillgänglighet har fått allt mer 
uppmärksamhet de senaste åren och vissa menar att samlingar som inte används i 
utställningssyfte behöver göras tillgängliga på andra sätt, om inte för allmänheten 
så för forskare. I framtiden behöver museerna ge samlingarna ett syfte som 
tillgodoser behoven hos användare idag såväl som i framtiden om de ska ha 
tillräckliga argument för att möta frågor om varför samlingars bevarande ska 
bekostas4.  

Inom vissa delar av kulturarvsforskningen växte en annan riktning fram vid 
samma tid som den nya museologin, med ett tydligare fokus på det materiella. 
Den interdisciplinära forskningsinriktningen Material Culture Studies vars 
centrala idé är att det finns dimensioner av vår kultur och verklighet som vi inte 
kan förstå utan att ta hänsyn till det materiella5. Inom denna forskningsinriktning 
återfinns också det objektbiografiska förhållningssättet, som används i denna 
studie, vilket tydligt fokuserar på det materiellas centrala roll i skapande av 
förståelsen av sociala eller temporala kontexter6. I forskningen har mötet mellan 
Material Culture studies fokus på det materiella och den nya museologins 
problematiserande av museets roll gjort att samlingscentrerad forskning igen blivit 
ett intressant fält för flertalet forskare.  
                                                
 
2 Macdonald et. al. (2011) A Companion to Museum Studies. Wiley. s. 2. 
3 Keene (2005) Fragments of the world: uses of museum collections. Elsevier Butterworth-Heinemann, 
Oxford. s. 2. 
4 Keene (2005) s. 9. 
5 Tilley, C. (ed.) (2013) Handbook of Material Culture. SAGE, London. s. 1. 
6 Joy (2009) "Reinvigorating object biography: reproducing the drama of object lives" I: World 
Archaeology, vol. 41, no. 4, pp. 540-556; Kopytoff (1986) ”The cultural biography of things: 
commoditization as process” I: Appadurai, A. (1986) The social life of things: commodities in cultural 
perspective, Cambridge Univ. Press, Cambridge. 
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Arkeologiska samlingar  
Arkeologiska samlingar består till mycket stor del av föremål som har lågt 
utställningsvärde, fragmentariska artefakter och prover med lågt eller inget 
estetiskt värde. Praktfynd finns och ställs ut, men det är inte föremål av den 
karaktären som utgör den största delen av samlingarna. Likt till exempel 
naturhistoriska samlingar är arkeologiska samlingar till karaktären i grunden 
forskningssamlingar7. Dock har nya upptäckter i fält traditionellt stått mycket 
högre i kurs inom den arkeologiska professionen än samlingsbaserad forskning 
och arkeologer saknar en kontinuerlig tradition av att använda samlingarna för sin 
forskning8. Den resurs som samlingarna av arkeologiskt material utgör, som 
referensmaterial men också för ny arkeologisk forskning värderas generellt inte av 
dess yrkeskår. Att förvaltningen av de arkeologiska samlingarna är eftersatt är 
både en anledning till och ett resultat av detta9. De arkeologiska samlingarna 
befinner sig i en ond cirkel där det saknas medel för att utveckla en bra 
infrastruktur för samlingsforskning samtidigt som det saknas en tradition av 
forskning i samlingarna som kan användas som argument för att söka medel10. 
Situationen förvärras ytterligare av att det i de flesta länder idag har införts lagar 
som skyddar kulturarvet från urbanisering och utbyggande av infrastruktur. I och 
med dessa lagar är byggföretag och liknande aktörer skyldiga att bekosta 
arkeologiska förundersökningar och eventuella utgrävningar innan byggnads-
projekt kan genomföras. Detta är självklart önskvärt men i och med regleringarna 
föddes exploateringsarkeologin och med den en markant ökning att insamlings-
takten av arkeologiska material. Något som skett utan att hänsyn tagits till hur 
samlingsförvaltningen ska hinna med. Platsbristen har med tiden blivit ett allt mer 
påtagligt problem på de museer, arkiv, och andra minnesinstitutioner som åläggs 
att förvalta material som genereras från lokala utgrävningar av det slaget11. Utöver 
platsbristen fördjupas problematiken även av att finansieringen av såväl 
forskarutgrävningar som exploateringsutgrävningar sällan omfattar det efterarbete 
som krävs i from av bearbetning, katalogisering och publicering av materialet som 
grävs fram. Detta trots att det är en förutsättning för grundläggande samlings-
förvaltning. I många fall exkluderas också bearbetning och samlingsförvaltande 
åtgärder i de anslag som kan sökas för arkeologisk forskning12. Alla dessa faktorer 
sammanstrålar i en krisartad situation där material från arkeologiska samlingar 
                                                
7 Keene (2005) s. 57.  
8 Voss (2012)  "Curation as research. A case study in orphaned and underreported archaeological collections" 
I: Archaeological Dialogues, vol. 19, no. 2, pp. 145-169. s. 149; Marquardt, W.H., Montet-White, A. & 
Scholtz, S.C. (1982) "Resolving the Crisis in Archaeological Collections Curation" I: American 
Antiquity, vol. 47, no. 2, pp. 409-418.s. 411.  
9 Keene (2005) "STORAGE WARS: Solving the Archaeological Curation Crisis?" I: Journal of Eastern 
Mediterranean Archaeology & Heritage Studies, vol. 3, no. 1, pp. 42-54. s. 54.  
10 Keene (2005) s. 56. 
11 Kersel (2015) s. 44. 
12 Voss (2012) s. 157. 
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ackumuleras men inte bearbetas eller görs användbara för varken forskare eller 
allmänheten. Ännu allvarligare är situationen i de fall där den konstant ökande 
mängden material och den resulterande eftersläpningen av förvaltningsarbetet 
leder till att samlingarna inte kan vårdas på ett tillfredställande sätt. Då tillgängligt 
utrymme blir allt mindre och samlingar utan tillräcklig katalogisering och 
bearbetning växer sig större blir det svårare och svårare att förvara material i 
sådana klimatanpassade miljöer och under sådan säkerhet att de kan bevaras för 
framtiden. I en sådan situation har det förtroende som arkeologer och museer fått, 
att bevara samlingarna, brutits. Meningen med arkeologins fortsatta utgrävnings-
verksamhet har i och med detta ifrågasatts av flera forskare13.  

Denna problematik började identifieras internationellt redan på 1970-talet av 
antropologer och arkeologer, se t.ex. Ford (1977) och Lindsay et. al. (1979, 1980) 
och har i anglo-amerikansk litteratur fått benämningen ”the curation crisis”. 
Fortsatt kommer jag använda den egna översättningen samlingsfövaltningskris. I 
det första skedet av diskussionen kring denna problematik, på 1970-talet, 
åberopandes standarder och riktlinjer som lösningen. Speciellt viktigt ansågs 
etablerande av riktlinjer som formaliserar arkeologers ansvar när det gäller 
tillräcklig dokumentering i fält och efter utgrävning kombinerat med standarder 
för samlingsförvaltning. Se t.ex. Marquardt et. al. (1982). Senare, på 1990-talet, 
när Brian Fagan beskriver krisen som ”Archaeology’s dirty secret” så presenteras 
roten till problemet som arkeologen som bara gräver och gräver men aldrig 
publicerar. Fagan lyfter problematik i form av att arkeologi som profession inte 
uppmuntrar efterarbete i form av analys och publicering. Istället är utgrävning det 
som gör en arkeolog till en arkeolog14. Speciellt som arkeologi är en destruktiv 
vetenskap, som i viss mån förbrukar sitt forskningsunderlag, är det speciellt 
viktigt att utgrävningar bearbetas och publiceras. Fagan lyfte också den viktiga 
punkten att den som utfört utgrävningen bör vara den som publicerar den, och det 
i nära anslutning till slutförandet av fältarbetet, eftersom så mycket information 
går förlorad annars. Om arkeologen inte gör detta, så är hen inte bättre än vilken 
annan plundrare som helst menar Fagan15. De senaste 15 åren har den 
arkeologiska samlingsförvaltningskrisen fördjupats ytterligare och idag pågår 
arbete med standardisering av både fältpraktiker och samlingsförvaltning för att 
åtgärda den16. Röster höjs trots detta fortsatt som menar att det ligger en strukturell 
problematik bakom krisen som måste uppmärksammas för att åtgärda situationen. 
Morag M. Kersel fortsatte 2015 på Fagans spår och skrev att det krävs mer än 
utökat magasinsutrymme och standarder för förvaltning, nämligen en förändring 
av det rådande paradigmet inom arkeologin där efterarbetet fortfarande inte är en 

                                                
13 Kersel (2015) s. 44. 
14 Fagan (1995) "Archaeology's dirty secret" I: Archaeology, vol. 48, no. 4, pp. 14. s. 16. 
15 Fagan (1995) s. 17.   
16 Se följande avsnitt.  
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del av att bilden av att vara arkeolog. Som ett resultat av samlingsförvaltnings-
krisen har sättet som arkeologi bedrivs idag kommit att bli ifrågasatt. Det 
diskuteras varför arkeologer fortsätter gräva ut när utgrävningarna inte publiceras 
och fynden inte kan förvaltas på ett tillfredställande sätt17.  Förändrade fält-
praktiker har på senare år diskuterats som möjliga lösningar på krisen, där till 
exempel ”catch-and-release” föreslås, alltså att fynd inte samlas in utan 
dokumenteras och sedan återförs till marken. Men varken denna eller liknande 
förslag löser det redan existerande problemet, det syftar bara till att inte förvärra 
det18. Lösningar har föreslagits som skulle ha större effekt på den nuvarande 
platsbristen och eftersläpningen i samlingarna, däribland långtidslån eller gallring 
av äldre samlingar. Då det gäller gallring skulle detta underlätta i arbetet med 
samlingarna men kritikerna till detta är många och deras argument välgrundade. 
Museet har fått ansvaret att vårda och bevara föremålen för framtiden och det 
finns inget sätt att veta säkert vad som kommer värderas av forskare i framtiden. 
Hur ska man då göra det urval som krävs inför gallring? Långtidslån erbjuder i 
viss mån en mellanväg, där ett museum kan lätta sin förvaltningsbörda genom att 
låna ut föremål till institutioner eller privatpersoner som kan vårda dem, utan att 
bryta det förtroende museet har fått angående föremålets fortsatta bevarande19. 
Diskussionen landar som ofta i försök att balansera mellan kostnad och ansvar. I 
artikeln ”Curation as research. A case study in orphaned and underreported 
archaeological collections” lyfter Barbara L. Voss insikter hon vunnit i arbetet 
med en så kallad ”orphaned collection”, hennes definition av en sådan samling är 
en samling som förlorat sitt förvaltningsstöd eller som har övergivits av sina 
”ägare”. Detta kan vara resultatet av nerskärningar eller stängning av museum 
alternativt av att personer som var ansvariga för den går i pension eller av andra 
skäl slutar förvalta den. Situationen för dessa föräldralösa samlingar förvärras 
ytterligare om de som från början var ansvariga lämnade ifrån sig samlingen utan 
att fullständig rapportering och analys slutförts20. Två typer av samlingar lider 
speciellt av den sortens problematik, resultaten av underfinansierade 
exploateringsgrävningar och äldre arkeologiska samlingar där arkeologer och 
museipersonal gått i pension, eller i värsta fall avlidit, utan att efterarbetet 
färdigställts. Då forskare som Voss tar sig an sådana samlingar är det främsta 
resonemanget att samlingens forskningsbarhet ska återställas genom det 
långsamma men nödvändiga arbetet med katalogisering och uppordning av 
samlingen21. Dock menar Voss att detta är en otillräcklig beskrivning av arbetet 
som ska göras, hon menar att en förändring av inställning krävs inte bara hos de 

                                                
17 Kersel (2015) s. 44. 
18 Ibid, s. 47.  
19 Ibid, s. 47-49.  
20 Voss (2012) s. 147.  
21 Ibid, s. 148. 
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arkeologer som endast värderar utgrävningar utan också hos de som jobbar med 
samlingsförvaltning. Med sin fallstudie har hon velat visa att förvaltning är 
forskning. Forskare behöver inte bara inse en välordnad arkeologisk samlings 
forskningspotential utan även öppna ögonen för hur själva förvaltningsarbetet kan 
vara och generera forskning22. Det är i den andan denna studie utförts. Litteratur 
och forskning som rör samlingsförvaltningskrisen är inte omfattande men ihärdig, 
problemet kvarstår och fortsatt arbete med att hitta lösningar är nödvändigt.  

Svensk samlingsforskning 
Inom den svenska forskningen är exemplen få när det gäller forskning relaterad 
till problematiken med arkeologiska samlingar. Det finns exempel som Björn 
Nilsson ”Archaeology and the unstoppable excavation machine. A Swedish point 
of view” (2011) som var ett inlägg i en round table diskussion om varför man ska 
fortsätta att gräva ut trots den allt djupare samlingsförvaltningskrisen. På Lunds 
universitet pågick även projektet Magasinarkeologi under åren 2011-2015 som 
med en pliktetisk utgångspunkt grävde ut sina egna magasin av orapporterade 
utgrävningar23. Samlingsförvaltningskrisen finns genom dessa exempel 
representerad i svensk samlingsforskning, men en majoritet av den svenska 
forskningen relaterad till samlingar fokuserar tydligare på att lyfta samlingars 
potential for forskning än på förvaltningsfrågor.  

Svenska forskare som även är yrkesverksamma på svenska musei- och 
minnesinstitutioner har på allvar börjat lyfta museisamlingar som forsknings-
område under de senaste 10-15 åren. Två ledande röster är Fredrik Svanberg, 
forskningschef vid Statens historiska museum (SHM) och Birgitta Svensson vid 
Vitterhetsakademien. Svanberg förmedlar i Museer och Samlande (2009) en 
uppmaning om att ta den nya museologins problematiserade blick med in i våra 
samlingar för att uppmärksamma hur vi samlar och hur samlingars strukturer är 
situerade24. Birgitta Svensson var redaktör för antologin Föremål för forskning 
(2005) där ett antal forskare presenterar ingångar till forskning i museisamlingar. 
Antologins syfte var att lyfta fram olika exempel på hur forskare använts sig av 
samlingarnas stora potential. Antologin hade också ett parallellt syfte som blickar 
tillbaka till ambitioner som redan förmedlades av bland annat den brittiska 
forskaren Susan Pearce på 1990-talet25, nämligen att bygga och stärka kontaktnät 
mellan universitetsknutna forskare och museipersonal26. Både Svanberg och 

                                                
22 Voss (2012) s. 166. 
23 Hemsidan för Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet > Forskning > 
Forskningsprojekt > Arkeologi > Magasinsarkeologi [2016-05-11].  
24 Svanberg (2009) Museer och samlande, Statens historiska museum, Stockholm. s. 9. 
25 Pearce, S.M. 1990, Archaeological curatorship, Leicester Univ. Press, London. s. VII. 
26 Svensson, B. (ed.) (2005) Föremål för forskning: trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets 
möjligheter. Nordiska museets förlag, Stockholm. s. 5. 
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Svensson var närvarande vid det hoppfullt titulerade seminariet ”Renässans för 
samlingsforskningen” som hölls i början av december 2015. De representerade två 
av de tre arrangörerna för seminariet; Statens historiska museum och Vitterhets-
akademien, den tredje arrangören var Riksantikvarieämbetets (RAÄ) bibliotek 
och arkiv. Programmet bestod av 17 korta föredrag av forskare som bedriver olika 
forskningsprojekt i samlingar och man förhöll sig hoppfull, som titeln antyder, till 
att sådan forskning nu är på framfart. Vid tiden för författandet av den här studien 
finns videoinspelningen av hela seminariet på Riksantikvarieämbetets hemsida27. 
Forskningen som presenterades på seminariet och bidragen till antologin 
representerar ett möte mellan fokus på det materiellas roll i skeenden och en 
hänsyn till hur kunskap och föremåls mening är situerad. Genomgående för 
föredragen var att de forskare som presenterade sina projekt alla försökt hitta nya 
sätt att använda de museala samlingarna, både dess föremål och de tillhörande 
arkiven. Samlingarna och arkiven hade använts för att lära sig mer om exempelvis 
runinskrifter eller om museers historia, hur samlingar blir till och formas. Det 
fanns även exempel på hur samlingar kan användas för att undersöka en disciplin 
och dess historia, bland annat arkeologihistorisk forskning med hjälp av 
museiarkiv med ett fokus på forskares påverkan på kunskapsproduktionen28. I 
antologin Föremål för Forskning (2005) presenteras olika förhållningsätt och nya 
vägar att ta i samlingsbaserad föremålsforskning29. Antologin har ett tydligare 
materiellt fokus än den forskning som presenterades under föredraget men även 
bland de forskare som bidragit med kapitel till Föremål för forskning kan man se 
exempel på vetenskapshistoria och ett problematiserande av den kulturhistoriska 
kunskapsproduktionen30. Det finns även exempel på hur forskares situerade roll 
haft inverkan på museers verksamheter31. I antologin finns några bidrag med ett 
mer föremålscentrerade perspektiv, men dessa syftar till att belysa föremålens 
museala eller sociala kontext mer än att förkovra sig i själva föremålen32. 

                                                
27 Riksantikvarieämbetets hemsida > Aktuella frågor > Filtrera; År: 2015 Månad: December > Renässans för 
samlingsforskningen [2016-05-11]  
28 Exempel på forskningsprojekt presenterade på RAÄ:s seminarium med titeln Renässans för 
samlingsforskningen (2015): Källström. ”Runforskning i arkiven”; Nordin. ”Att samla Sápmi: tidigmodern 
globalisering av samisk materiell kultur och det samiska kulturarvet idag”; Svanberg. ”Om samlande och 
samlingar”; Engström. ”Eketorp i Arkivet”; Berg ”Kalaureia 1894” 
29 Svensson et. al. (2005) s. 5. 
30 Eriksen, A. (2005) ”Kulturhistoriens kulturhistorie og Gustav 2. Adolfs hest”; Lange, U. (2005) 
”Förtjänstfullt utfört av fröken Knutson. Om kvinnliga naturvetenskapsmän under 1800-talet. I: Svensson, B. 
(ed.) (2005)  Föremål för forskning: trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets 
möjligheter. Nordiska museets förlag, Stockholm. 
31 Liljewall, B. (2005) ”Gustav Vasa och kulturhistorien”; Mattsson, C. (2005) ”Sjöngo de visor… 
Museimannen Artur Hazelius som visupptecknare” I: Svensson, B. (ed.) (2005) Föremål för forskning: trettio 
forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter.  Nordiska museets förlag, Stockholm. 
32 Larsson, B. (2005) ”Enasladden á la Glassie. Ett museiföremål berättar”; Qvarsell, R. (2005) 
”Konservburkar och kulturhistoria” I: Svensson, B. (ed.) (2005)  Föremål för forskning: trettio forskare om 
det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter. Nordiska museets förlag, Stockholm. 
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Trots att just samlingsförvaltningskrisen fått endast begränsat utrymme i den 
svenska samlingsforskningen så går det att urskilja tecken inom den svenska 
kulturpolitiken på att de förhållanden som beskrivs i internationell forskning råder 
även här. Det ställs nu tydligare krav på museisektorn att skärpa sina argument för 
samlingars funktion och syfte. Under 2015 har en av regeringen utsedd utredning, 
Museiutredningen 2014/15 avslutats och betänkandet har presenterats i rapporten 
Ny Museipolitik (SOU 2015:89). Utredningen hade till uppgift att presentera en 
översyn av de statliga museernas uppdrag samt över myndighets- och 
institutionsstruktur. Syftet med utredningen var bland annat att beskriva hur 
samhällsutvecklingen påverkar museernas förutsättningar att bedriva sin 
verksamhet och föreslå nationella mål för museisektorn såväl som eventuella 
organisatoriska förändringar som kan leda till högre effektivitet33. I musei-
utredningens betänkande föreslås bland annat åtgärder för att effektivisera det 
förvaltningsarbete som åläggs museer i Kulturmiljölagen 2 kap 17 §. Där fastslås 
det att museer åtar sig att i framtiden vårda de fornfynd som staten överlåtit till 
dem i och med fyndfördelningsprocessen34. Kulturmiljölagen utgör i dag den 
centrala lagstiftningen för kulturmiljövården och därmed även för museers 
arbete35. Det kan dock snart bli ändring på det; i betänkandet presenteras nämligen 
ett förslag till en specifik museilag som planeras träda i kraft 1:a januari 2017, 
utöver ett förslag till förändring av 2 kap. 17 § i Kulturmiljölagen36. Den nya 
museilagen skulle reglera flera aspekter av framför allt den statliga musei-
verksamheten, men speciellt intressant för den här studien är förslagen på 
förändringar inom samlingsförvaltningen. Museiutredningens betänkande 
reflekterar en vilja att strukturera och effektivisera svenska museers verksamhet, 
däribland den samlingsförvaltande verksamheten37. I utredningen föreslås en ny 
aktiv samlingsförvaltning:  

Förslag: Museerna i det allmänna museiväsendet ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå 
verksamheternas mål.  

De statliga museerna ska inte bara ha mandat att införliva utan också att avyttra föremål. I 
lagen ska därför finnas en bestämmelse om att de statliga museerna får överlåta lös egendom 
som ingår i de samlingar de förvaltar genom gåva, byte eller för- säljning om den inte behövs 
för verksamheten. Överlåtelsen ska i första hand ske genom att andra museer erbjuds 
föremålen. De statliga museerna ska även ha rätt att förstöra föremål om de inte behövs för 
verksamheten och saknar påtagligt marknadsvärde.  

                                                
33 SOU 2015:89. Ny museipolitik. (Stockholm: Kulturdepartementet.) s. 27. 
34 SFS nr. 1988:950. Kulturmiljölag. (Stockholm: Kulturdepartementet) 2 kap. 17 §. 
35 Riksantikvarieämbetets hemsida > Lagar och stöd > Kulturmiljölagen (KML) [2016-05-11]  
36 SOU 2015:89. s. 17-20.   
37 Ibid, s. 278. 
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Möjlighet att överlåta eller att förstöra arkeologiskt material (fornfynd) som överlåtits av 
staten ska även gälla för de kommunala och regionala museerna. I lagen ska därför finnas en 
bestämmelse om sådan möjlighet för de kommunala och regionala museerna38.  

 
Fortsatt diskuteras i betänkandet problematik som kommer med gallring såväl 
som andra förslag på hur samlingsförvaltare kan agera mer aktivt för att nå varje 
museums verksamhetsmål. I betänkandet betonar man återkommande att museer 
behöver förhålla sig aktivt till sina samlingar, i såväl urval och accession som 
förvaltning och gallring, men också i användningen av samlingarna. I framtidens 
aktiva samlingsförvaltning ingår arbete med att öka och bredda användandet av 
samlingarna. Digitalisering är ett sätt att öka användande men museerna 
uppmanas i betänkandet även att förhålla sig mer flexibelt till de fysiska 
föremålens användande. Det föreslås att mer publik tillgång och hantering av 
föremålen måste tillåtas och att museer eventuellt bör deponera eller avyttra 
föremål till skolor eller erbjuda föremålsutbud till intressegrupper. Då samlings-
förvaltningen innebär stora fasta kostnader under lång tid, i form av magasin, 
konservering och säkerhet, ser man denna aktiva samlingsförvaltning som en stor 
möjlighet för besparingar inom museisektorn39. Med de nya förslagen ska 
museiprofessionella ges större möjligheter att vara aktiva i sin förvaltningsroll av 
museers samlingar40. Det tydliggörs att i fråga om gallring som underlättande 
åtgärd i samlingsförvaltning, speciellt i form av försäljning, bör man beakta att det 
kan ha effekter på allmänhetens förtroende för museer41. Gallring kan vara 
nödvändigt och önskvärt i samlingarna, speciellt om en annan aktör kan vårda 
föremål på ett mer tillfredställande sätt eller att föremålen kommer till bättre 
användning på ett annat museum. Det finns dock stora svårigheter som kommer 
med gallring, när det gäller kostnader och administrativa faktorer men också i 
urvalet, då det ska tas ställning till vad som är av värde och vad som inte är det42.  

Vid studiens författande under hösten 2015 och våren 2016 var förlaget Ny 
Museipolitik ute på remiss och 2016-03-07 lämnade Svenska ICOM (International 
Council of Museums) sitt utlåtande över förlaget. Svenska ICOM ställde sig 
generellt positiva till utredningens förslag men hade kommentarer på ett antal 
punkter. Gällande frågan om samlingsförvaltning menade Svenska ICOM bland 
annat att begreppet behövde definieras tydligare av utredningen så att det framgår 
att det också innefattar förvärv inte bara bevarande av de samlingar som redan 
finns. De var positiva till ambitionen med den aktiva samlingsförvaltning som 
presenterades i förslaget men ville trycka på två punkter angående gallring och 
försäljning. Enligt ICOMs etiska regler för museum ses både gallring och 

                                                
38 Citat hämtat ur SOU 2015:89 s. 278- 279.  
39 SOU 2015:89. s. 279. 
40 Ibid, s. 280. 
41 Ibid, s. 281. 
42 Keene (2005) s. 6. 
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försäljning som möjliga åtgärder, men inkomster från försäljning får endast gå 
tillbaka till samlingen, de får inte användas för att täcka generella kostnader. I 
fråga om gallring anser Svenska ICOM att utredningen överskattar den besparing 
som detta skulle innebära, urval inför och arbete med gallring är ett resurs-
krävande företagande och skulle i sig bli mycket kostsamt43. Även Riksförbundet 
Sveriges Museer lämnade remiss i slutet på mars 2016. Förbundet såg positivt på 
införandet av en museilag men efterlyser en tydligare analys kring samlingarna, 
museernas kunskapsuppbyggnad och digitaliseringsfrågan. Detta är endast kort 
redogörelse för två av remissvaren på utredningen och avgörande i frågan är i 
skrivande stund under utformning44. Utredningen, och remissvaren, visar på att 
frågor om museers roll i samhället och hur samlingarna som de förvaltar ska 
bevaras och användas är en högst aktuell fråga i Sverige i nuläget.  

Andra indikationer på att samlingsförvaltning har aktualiserats i Sverige är att 
RAÄ under 2015 släppte en svensk översättningen av samlingsstandarden 
SPECTRUM. Standarden är fritt tillgänglig från RAÄ:s hemsida. Den har 
utarbetats i samarbeten mellan natur- och kulturarvsinstitutioner världen över och 
kan användas som stöd för organisationer som förvaltar samlingar. I standarden 
beskrivs 21 processer som i olika flödesscheman beskriver arbetet med att förvalta 
samlingar. Med hjälp av SPECTRUM kan en samlingsförvaltande organisation 
jobba för att revidera och förbättra sina arbetsrutiner45. RAÄ publicerade 2015 
även en rapport som gemensamt tagits fram av RAÄ och SHM på uppdrag av 
regeringen. Rapporten rör en utvecklad och mer effektiv hantering av fynd från 
arkeologiska undersökningar. Resultaten från denna rapport syns också i 
utredningen Ny museipolitik och utgörs av förslag på optimeringsåtgärder för 
fyndhanteringsprocessen som kan bidra till välfungerande insamling, bevarande 
och användning av kulturarvet46.  
  

                                                
43 Svenska ICOM (2016) Svenska ICOMs remissvar på SOU 2015:89 Ny Museipolitik.  
Dnr KU 2015/02515 KL.  
44 Riksförbundet Sveriges Museers hemsida > Alla kategorier > Remissvar > ”Museisamlingarnas potential 
bör utredas” [2016-05-11]  
45 RAÄ (2015) SPECTRUM 4.0 Svenska. Svensk version av SPECTRUM 4.0, The UK Museum Collections 
Management Standard. Översatt 2015. 
46 RAÄ & SHM (2015) Utvecklad och mer effektiv hantering av fynd från arkeologiska undersökningar.  
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Forskning på Valsgärdesamlingen  
År 1928 påbörjades utgrävningarna av gravfältet i Valsgärde under ledning av 
Professor Sune Lindqvist vid Uppsala Universitet47. Forskare och studenter vid 
universitetet spenderade sedan åren fram till 1936 samt perioden 1946-1954 med 
att gräva fram nära hundra gravar av olika typer48. båtgravar, kammargravar och 
kremationsgravar, på platsen49. Av båtgravarna har grav 1, 2 och 4 publicerats av 
Allan Fridell (1930), Magnus Dyverman (1929) respektive Reinhold Odencrants 
(1933). Greta Arwidsson, som också var fältansvarig vid ett antal av 
utgrävningarna har även publicerat grav 6 (1942), grav 7 (1977) och 8 (1954), 
samtliga på tyska. Ett antal publikationer med specifika föremålsstudier av 
materialet från Valsgärde har blivit utgivna, se Lindqvist (1932), Arwidsson 
(1932, 1935, 1942) och Olsén (1945) för exempel50 Även mindre studier på 
materialet finns publicerade, intresset för materialet har varit relativt stort trots att 
det inte har blivit fullständigt formellt publicerat. Studenter vid Uppsala 
universitet har fortsatt att intressera sig för samlingen och ett antal 
examensarbeten relaterade till samlingen finns. Senast 2015 skrev Jenny 
Lindström om forskarsubjekt i samlingens arkivmaterial51. Hennes studie följer 
samma trend inom svensk samlingsforskning som presenteras ovan och tar upp 
viktiga frågor om situerad kunskap i produktionen av arkeologisk kunskap. 
Hennes studies problematiserande av forskarrollen liknar flera av exemplen på 
pågående forskning som presenterades under seminariet ”Renässans för 
samlingsforskning”. Vidare finns ett examensarbete med tydligare koppling till 
samlingsförvaltning, genomfört av Maria Lönnegren Wikensten år 2012. Där 
beskriver hon dokumentationsprocessen då hon inventerade och dokumenterade 
delar av benmaterialet ur Valsgärdesamlingen för att göra det tillgängligt samt 
rädda det från att brytas ner under fel förvaringsförhållanden52.  

Vidare har kompletterande publikationer av utgrävningarna i Valsgärde getts 
ut i samband med nya grävningar på 1990-talet då Svante Norr sammanställde en 
ny sammanfattande rapport över arbetet i Valsgärde53 och 2008 gavs Valsgärde 
Studies: the Place and its People, Past and Present ut, med syftet att placera 

                                                
47 Munktell, I-M. (ed.) & Museum Gustavianums arkeologiska forskningsgrupp, Museum Gustavianum & 
Uppsala universitet (2013) Valsgärde 1, 2 & 4, Uppsala universitet, Uppsala. s. 11. 
48 Munktell et. al. (2013) s. 7. 
49 Ibid, s. 11. 
50 Munktell et. al. (2013) s. 25. 
51 Lindström, J. (2015) Att skapa intersektionalitet: En studie av forskarsubjekt i upprättade arkivhandlingar 
i Valsgärde arkiv. Masteruppsats (30 hp) i arkivvetenskap i Uppsala universitet: Inst. för ABM, 2015:143. 
52 Lönnegren Wikensten, M. (2012) Dokumentera en dokumentation. Att dokumentera och digitalisera 
bensamlingen från Valsgärde. Magisterexamensarbete (15 hp) i musei- och kulturarvsvetenskap. Uppsala 
universitet: Inst. för ABM, 2012:89.  
53 Norr, S. (1997) Rapport från utgrävningarna i Valsgärde, Institutionen för arkeologi och antik historia, 
Univ, Uppsala. 
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Valsgärde i ett större perspektiv54. Samma år bildades forskningsgruppen MGAF, 
Museum Gustavianums Arkeologiska Forskningsgrupp, med målet att tillgänglig-
göra det redan publicerade materialet om Valsgärde på engelska, tillgängliggöra 
ny forskning samt publicera de av gravarna som fortfarande var opublicerade55. 
Anneli Sundqvists bidrag till ovan nämnda antologi Valsgärde Studies: the Place 
and its People, Past and Present är ett exempel på ännu en studie som tar upp 
kunskapskollektiv och produktionen av kunskap i ett arkeologiskt sammanhang. I 
texten ”How a site shaped a Seminar – Valsgärde and the Department of 
Archaeology in Uppsala 1928-1936” har Sundqvist studerat de arkiverade 
protokollen från arkeologiseminariet vid universitetet under åren som framgår i 
titeln. I sin studie har hon undersökt hur grävningarna i Valsgärde påverkade 
seminarieklimatet under den aktuella perioden. Utöver forskningen som nämnts 
ovan pågår också kontinuerligt forskning på fyndmaterialet från Valsgärde. 
Exempelvis pågår ett forskningsprojekt där arbete med att inventera och beskriva 
samtliga textila fynd i Valsgärdematerialet ingår. Neil Price, professor vid 
institutionen för arkeologi och antik historia har dessutom i december 2015 
beviljats medel för att initiera ett omfattande program om vikingafenomenet, där 
bearbetning och publicerande av hela utgrävningarna från Valsgärde är en 
prioriterad del. Projektet är nystartat vid tiden för mitt arbete med den här studien 
och planeras att pågå under en 10-årsperiod. Då projektet är precis i uppstart vid 
tidpunkten för studiens författande så saknas mer ingående information om hur 
arbetet med Valsgärde kommer att gå till inom projektet56. I forskning kring 
Valsgärdematerialet används arkeologiska beteckningar för de olika gravarna. 
Dessa består av förkortningen av Valsgärde (vgde) samt anläggnings-
/gravnummer, exempelvis ”vgde 1” för båtgrav 1 vid Valsgärde gravfält. I vissa 
fall betecknas Valsgärde gravfält som UMF 59 istället, exemplet skulle då 
betecknas UMF 59:01. I denna studie kommer endast förkortningen vgde 
användas vid referens till de olika gravarna. Denna förkortning kommer dock inte 
användas vid referens till de publicerade verken över gravarna. Exempelvis 
kommer båtgrav 6, betecknad vgde 6, som publicerats i verket med titeln 
”Valsgärde 6” benämnas vgde 6 i referens till fyndgruppen och ”Valsgärde 6” i 
referens till publikationen om fyndgruppen.  
  

                                                
54 Norr, S. (ed.) (2008) Valsgärde studies: the place and its people, past and present. Department of 
Archaeology and ancient History, Uppsala University, Uppsala. 
55 Munktell et. al. (2013) s. 7.  
56 Mailkontakt med Neil Price 2016-01-06. 
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Syfte & frågeställningar 
Med denna bakgrund i åtanke kan nu syftet med studien presenteras mer 
ingående. Med min studie vill jag belysa de arkeologiska artefakters museala liv 
och sätta det i relation till den samlingsförvaltningskris som beskrivs i 
internationell forskning. Genom att undersöka det museala liv som tar vid efter 
utgrävning, kan studien fylla den lucka som framträder i forskningen mellan 
artefakters liv i fält och deras senare krisartade situation som delar av samlingar. 
Ett längre biografiskt perspektiv kan kasta ljus på de faktorer och processer som 
resulterar i problematik relaterad till samlingsförvaltningskrisen. Syftet med att 
belysa arkeologiska artefakternas museala liv är alltså att applicera ett förlängt 
perspektiv på arkeologiska artefakters biografier i hopp om att generera ny 
kunskap om förvaltning av arkeologiska samlingar.  

Genom att förlägga studien i en svensk samling syftar även studien till att 
formellt belägga samlingsförvaltningskrisen existens i svenska samlingar. 
Fallstudien utgör en undersökning av ett specifikt, aktuellt fall av 
samlingsförvaltning: samlingen från utgrävningarna i Valsgärde, som finns på 
universitetsmuseet Museum Gustavianum i Uppsala. Valsgärdesamlingen utgör en 
intressant och aktuell samling för en studie som denna av flera skäl. Trots att de 
äldsta delarna av samlingen är nära 90 år, är den fortfarande inte färdigrapporterad 
eller fullständigt inventerad. Fynden och fyndplatsen har trots eftersläpning i 
förvaltning väckt stort nationellt och internationellt intresse under åren och 
samlingen har dessutom precis blivit delfokus för ett nytt mycket omfattande 
projekt. Den är en av många äldre arkeologiska samlingar som finns på museum 
runt om i världen och dessa samlingar lider speciellt svårt av den problematik som 
är associerad med den arkeologiska samlingsförvaltningskrisen. Samlingen är 
därför en bra kandidat för en fallstudie i svensk samlingsförvaltningskris. 
Drivkraften bakom studien ligger i antagandet om att mer forskning på hur 
samlingsförvaltningskrisen tar sig uttryck, vart den finns och hur man identifierar 
den bidrar till det fortsatta arbetet med att ta oss ur den.  

Undersökningen av Valsgärdessamlingens museala liv har förlagts till arkivet 
på museet som förvaltar samlingen. Arkivhandlingarna därifrån utgör underlaget 
som biografin över samlingen baseras på i studien. I undersökningen av 
arkivmaterialet har jag utgått ifrån en allmän frågeställning för att ringa in det 
övergripande syftet och ge en ram inom vilken de två specifika frågeställningarna 
kan undersökas. Min mer allmänna frågeställning lyder:  
• Hur kan arkeologiska artefakters museala liv se ut?”.  
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Mina två specifika frågeställningar är sedan specifika för min fallstudie och lyder 
således som följer: 
• Vad för bild av Valsgärdesamlingens museala liv av förvaltning och 

användande, från utgrävningarnas avslutande till idag, har arkiven på Museum 
Gustavianum Samlingar (MGS) att erbjuda? 

• Hur förhåller sig användande och förvaltning av Valsgärdesamlingen till den 
problematik relaterad till samlingsförvaltningskrisen som beskrivs i 
forskningen? 

Frågeställningarna är formulerade för att tillåta en undersökning dels av 
Valsgärdesamlingens museala liv och dels för att lyfta fram problematiken inom 
”the curation crisis” i en svensk kontext genom ett förlängt biografiskt perspektiv. 
Med studien vill jag formellt belägga att arkeologiska artefakter har ett liv av 
användning och förvaltning efter att utgrävningar tar slut och att det finns många 
aspekter av detta liv som skulle gynnas av mer forskning. Mitt val av användning 
och förvaltning som teman i biografin grundar sig i att de är två aspekter som 
återkommande lyfts inom forskning och museipolitik. De är starkt knutna till 
varandra och de är avgörande i en diskussion om hur vi bäst tar hand om de 
samlingar som idag finns och i framtiden kommer att införlivas på museum. I 
följande kapitel om centrala begrepp kommer jag att gå in lite närmre på hur dessa 
teman definieras inom ramen för den här studien.  
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Centrala begrepp & definitioner  
Framförallt två begrepp är centrala för den här studien, samlingsförvaltning och 
användande, och de kommer att presenteras i detalj nedan. Utöver dessa finns det 
ett par begrepp som jag först vill klargöra något. När jag i studien refererar till 
samlingens museala liv syftar jag till samlingens liv från att den kommer in i en 
museal kontext. Detta är en distinktion som gjorts som en reaktion mot att många 
arkeologiska objektbiografier stannar vid föremålens införlivande i ett museums 
samling, se t.ex. Holtorf (2002). I den här studien kommer fokus istället ligga på 
den del av sitt liv en arkeologisk artefakt påbörjar då dess arkeologiska biografi 
tar slut. I studien används biografi i mening objektbiografi, framförallt för att göra 
texten mer lättläst. Jag kommer återkomma med en längre utläggning om vad en 
objektbiografi är i den här kontexten i kapitlet om teoretiska utgångpunkter.  

Samlingsförvaltning 
Ordet samling i sig är en övergripande term som beskriver en samling av objekt, 
vanligtvis av objekt som museet äger eller har förvaltningsansvar över. De 
objekten ingår då i museets bestånd57. Beståndsförvaltning omfattar hantering av 
all nödvändig information för att uppfylla det redovisningsansvar som museet har. 
Alltså; insamling, registrering/anteckning, arkivering, uppdatering och 
tillgängliggörande58. Dessa är de definitioner som används i RAÄ:s översättning 
av standarden för samlingsförvaltning SPECTRUM. I RAÄ:s riktlinjer för god 
samlingsförvaltning definieras samlingsförvaltning som ett begrepp som används 
för att beskriva en helhetssyn på arbetet med samlingarna. Begreppet innefattar 
hela museets verksamhet från insamling och gallring till vård, dokumentation och 
utställning59. I den här studien används ordet samlingsförvaltning framförallt i 
meningen beståndsförvaltning och omfattar uppbyggandet och upprätthållandet av 
nödvändig kunskap om samlingar. Förvaltning och användande har i denna studie 
separerats till olika teman så att till exempel utställning i den här studien istället 
omfattas av användande av samlingen, tillsammans med forskning och 
tillgängliggörande.  
  

                                                
57 RAÄ (2015) SPECTRUM 4.0 Svenska. Svensk version av SPECTRUM 4.0, The UK Museum Collections 
Management Standard. Översatt 2015. s. 16.  
58 Ibid, s. 12.  
59 RAÄ (2014) God samlingsförvaltning 2014-2016 Samordning och utveckling av frågor om vård och 
konservering av föremål och annat kulturhistoriskt material. s. 7.  
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Användande 
I den del av arbetet som utgörs av det objektbiografiska narrativet, d.v.s. 
undersöknings- och analysdelen, har användande fått betyda bruk i ett ganska 
brett avseende. Bruk av samlingen för exempelvis forskning eller förmedling. För 
att precisera analysen av bruk av Valsgärdesamlingen kommer jag använda en 
uppsättning kriterier. Samlingen är trots allt är en arkeologisk samling på ett 
universitetsmuseum där användande för forskning är en viktig aspekt. Som 
verktyg för den analysen kommer jag att använda mig av Suzanne Keenes 
kriterier för vad som gör en samling användbar för forskning. De grundläggande 
kriterierna för att en samling ska vara funktionell för forskning är enligt Keene: 
1. Möjlighet att lokalisering av källmaterial, att få vetskap om att det finns och 

vart det finns.  
2. Att det går att hitta materialet inom ett museum.  
3. Att materialet har kontextuell dokumentation knuten till sig. 
4. Att materialet är i gott skick nog för att bedriva forskning på det. 
5. Tillgång till materialet och plats att arbeta med det. 

Kriterierna kan förstås i form av ett händelseförlopp med vissa nödvändiga steg, 
av vilka det första är en plattform, helst tillgänglig digitalt, som kan användas för 
att få reda på att materialet finns och på vilket museum man kan hitta det. Därefter 
krävs det att museet har sin samling i god ordning nog att materialet kan 
återfinnas tillsammans med nödvändig information om hur det kommit till 
museet. Nästa förutsättning är att museet har haft resurser nog att ta hand om 
materialet, i form av konservering och god förvaringsmiljö. Slutligen krävs det att 
museet vill och kan låta forskare använda materialet, detta är dels en fråga om 
inställning och en praktisk fråga. I praktiken kan det vara svårt att tillgodose 
säkerhetskrav och tillgång till utrymme för att externa forskare ska kunna använda 
materialet trots att man gärna vill att samlingarna forskas på60. Även om dessa 
kriterier är baserade på ett användande av samlingarna för forskning så kan de 
fungera som utgångspunkt i bedömning av tillgänglighet för användare av andra 
slag också. Tillgänglighet, det som möjliggör användande, är en avgörande faktor 
då man resonerar kring samlingars varande eller icke-varande, som framgår 
tydligt från de politiska åtgärder för en mer aktiv samlingsförvaltning som 
presenterats ovan.  
  

                                                
60 Keene (2005) s. 52-54.  
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Teoretiska utgångpunkter 
De synsätt som förespråkas inom den nya museologin utgör i stor utsträckning det 
paradigm inom vilket museistudier bedrivits sedan dess etablering på 1990-talet. 
Naturlig har detta därför påverkat det teoretiska förhållningsättet som appliceras 
på materialet men studiens huvudsakliga ramverk utgörs av Material Culture 
Studies. Inom den inriktningen kombineras det fokus på pluralitet och 
mångtydighet som finns inom den nya museologin med det materiella fokus som 
krävs för en studie av detta slag. Material cultural studies utgör dessutom det 
generella ramverk inom vilket studiens tillämpade teoretiska förhållningssätt, 
objektbiografin, utvecklades.  

Material culture studies & Den nya museologin 
Den nya museologin bidrog med ett nytt fokus på syftet med museer, perspektivet 
skiftade bort från vad förespråkare av den nya museologin menade var ett för 
ensidigt fokus på museers praktiska verksamhet och metoder. Istället lyftes 
forskningen i abstraktionsnivå för att fokusera på den konceptuella grunden som 
legitimerar museum och rollen de har i samhället. Inom den nya museologin 
forskades på bland annat representativitet på museet, situerade tolkningar och 
tolkningsföreträde. Forskare började intressera sig för hur föremål blir ”värdiga” 
museer samt hur föremålens värde och mening påverkas av kontextuella 
förhållanden61. Som jag nämnde inledningsvis i presentationen av forskningsläget 
innebar den nya museologins ett skiftande av fokus från de materiella i museets 
verksamhet mot de immateriella processer som informerar det materiella. Detta 
gör att den nya museologin på egen hand blir otillräcklig som utgångspunkt i denna studie.  

Både museum och arkeologi har en bakgrund med starkt materiellt fokus. 
Grunden för disciplinen arkeologi lades i studiet av artefakter, dess morfologiska 
egenskaper utgjorde grunden för studiet av en försvunnen värld. Den tidens teorier 
om kulturell utveckling och diffusion baserades på den utvecklingskurva man 
tyckte sig se i människors tekniska komplexitet, i deras föremålsproduktion. 
Museerna var platsen där en sådan tolkning kunde förmedlas till en omvärld, där 
den stora samlingen av materiella bevis på en annan värld förvaltades. Med tiden 
har både arkeologin och museerna vänts sig bort från detta förhållningssätt till 
materialitet, men ett nytt annorlunda fokus på materialitet har sedan 1990-talet 
tagit plats, genom Material Culture Studies. Det är en övergripande term för ett 
teoretiskt förhållningssätt som har sitt primära fokus på materialitetens relation till 
människan, objektets relation till subjektet, alltså det materiellas roll i samhället 
och kulturen. Det är ett interdisciplinärt förhållningssätt som kan ta sig många 
uttryck i forskningen men som hålls samman av en uppfattning om materialitetens 

                                                
61 Macdonald et. al. (2011) s. 2. 
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integrala roll i kulturen. Centralt för Material Culture Studies är att man anser att 
det finns aspekter av vår sociala tillvaro som inte går att förstå utan att även se till 
dess materiella manifestationer62. Den nya museologin kanske inte upplevs som 
direkt kompatibel med Material culture studies, men de delar ett fokus på 
pluralitet och mångtydlighet som är karaktäristiskt för det post-, alternativt 
senmoderna, paradigm som är mer eller mindre rådande över hela det 
humanistiska forskningsfältet i nuläget. Tillsammans informerar de dessutom den 
nya sortens föremålsforskning som tagit form under 2000-talets första decennium 
i Sverige, som är beskriven ovan.  

I den här studien har Material culture studies utgjort det ramverk inom vilken 
studien utformats. Dock har jag som författare utbildats inom den nya 
museologins förhållningssätt vilket gör att den har viss påverkan på min 
forskarroll. Det fokus på pluralitet som de båda inriktningarna erbjuder har 
resulterat i att jag ser min biografi över Valsgärdesamlingen som en av många. Ett 
förhållningssätt som knyter an till att den nya museologin yrkar på att 
uppmärksamhet riktas mot mening och dess situerade kvaliteter. Kombinationen 
med Material Cultural Studies tillåter ett pluralistiskt förhållningssätt till narrativ 
och en medvetenhet om att kunskap är situerad, utan att jag förlorar hänsyn till det 
materiellas förmåga att belysa fenomen som annars kan vara svåra att beskriva.  

Objektbiografi  
Det teoretiska ramverk som min studie utförs inom är alltså Material Cultural 
Studies. Min tillämpade teoretiska modell är däremot objektbiografi. 
Objektbiografi bygger på samma grund som Material culture studies, nämligen att 
sociala skeenden inte går att förstå till fullo utan att ta hänsyn till materialitet. 
Människor kodar föremål med mening genom praktiker men forskaren måste följa 
föremål i rörelse genom en social kontext för att förstå betydelsen av kodningen63. 
Genom att följa ett objekts biografi, med varierande perspektiv och 
frågeställningar, har forskare studerat olika roller och meningsbärande funktioner 
som objekt haft under sin livstid64. Genom att göra detta hoppas man kunna belysa 
aspekter av de kulturella kontexter som objekten är hemmahörande i, belysa 
sådant som annars kan vara svårt att uppfatta som kulturellt konstruerat65. 
Objektbiografier har använts flitigt av etnologer och kulturantropologer för att 
belysa olika aspekter av kulturella fenomen och av arkeologer och konsthistoriker 
för att kontextualisera de objekt som är centrala för deras fält66.  

                                                
62 Tilley et al (2013) s. 1-2. 
63 Appadurai (1986) s. 5. 
64 Joy (2009) s. 541. 
65 Kopytoff (1986) s. 67.  
66 Hoskins (2013) ”Agency, Biography and Objects” I: Tilley, C. (ed.) (2013) Handbook of Material Culture. 
SAGE, London. s. 78. 
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Det är sedvanligt att placera objektbiografins introducerande i forskningen till 
antologin The social life of things67 och framförallt till Igor Kopytoffs bidrag med 
titeln The cultural biography of things: commodization as process. Kopytoff 
resonerade i artikeln kring kulturella aspekter av utbytet av varor, eller snarare hur 
ting blir eller upphör att vara varor. Han menade att man kan belysa processer av 
vad han kallar ”commodization” genom att följa objekts biografier. Utifrån detta 
föreslog Kopytoff ett förhållningssätt till studiet av kulturella fenomen som går ut 
på att följa objekts livshistorier och jämföra dessa med vad som presenteras som 
ideala livshistorier för dessa objekt. Genom att undersöka hur objekt avviker från 
sin ideala biografi kan man upptäcka kulturella fenomen och värderingar som 
annars inte varit uppenbara68. Kopytoffs objektbiografiska förhållningsätt tar 
utgångspunkt i den biografiska metoden, där han refererar till Margaret Meads 
resonemang om att man kan förstå en kultur genom att undersöka vilken social 
biografi som anses önskvärd för en person i det samhället. Kopytoff hänvisar 
också till W. H. R. Rivers som redan 1910 skrev om att man som antropolog kan 
nå förståelse om till exempel arvsrätt genom att jämföra det ideala 
händelseförloppet med den faktiska biografin över ägor69. Sedan Kopytoffs artikel 
har objektbiografins fördelar och nackdelar diskuterats flitigt, och den har fallit in 
och ut ur mode70.   

Studier som går i Kopytoffs fotspår tenderar att fokusera på utbyte av varor 
och gåvor och dessa utgör majoriteten av objektbiografiska studier71. Den typen av 
forskning lägger ofta fokus på utbytets olika betydelser och funktioner samt på 
kulturell kontext, se Appadurai (1986) och Thomas (1991, 1994) för exempel. En 
annan form av objektbiografi är en där objekt undersökts som bärare av historier 
och identiteter. Strathern (1988) och Gell (1998) har undersökt objekt som 
integrerade delar av människors identitet i melanesiska samhällen, där objekt kan 
vara symboliskt oskiljbara från de som producerat dem. Hoskins (1998) har 
studerat hur objekt kan vara manifestationer av människors livshistorier, hur det är 
enklare för människor att berätta om sig själva genom objekt som de associerar 
med olika avsnitt i sina egna biografier72. Forskning som fokuserar på objekts roll 
i en social och kulturell kontext och vad vi kan lära oss om den kontexten, är 
vanligast inom etnologi och antropologi. Den objektbiografiska metoden har 
traditionellt använts annorlunda inom arkeologisk forskning. Forskare inom 
                                                
67 Appadurai et al (1986) The social life of things: commodities in cultural perspective, Cambridge Univ. 
Press, Cambridge.  
68 Kopytoff (1986) ”The cultural biography of things: commoditization as process” I: Appadurai, A. 
(1986) The social life of things: commodities in cultural perspective, Cambridge Univ. Press, Cambridge. s. 
67. 
69 Ibid, s. 66. 
70 Se Joy (2009) för översikt.  
71 Joy (2009) s. 544. 
72 Gosden, C. & Marshall, Y. (1999) "The cultural biography of objects" I: World Archaeology, vol. 31, no. 2, 
pp. 169-178. s. 173-174. 
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arkeologi har undersökt objektets, eller artefaktens, biografi för att återskapa den 
sociala kontexten snarare än att belysa den. Den biografiska informationen söks 
då i själva artefakten, inte i dess sociala roll i samhället utan i den patina som 
skapats under lång tid av slitage och reparation. Biografin kan också avläsas i de 
element som utgör artefakten och de beslut som gjorts i produktionen av 
artefakten. Om man undersöker hur ett objekt använts, slitits och lagats 
tillsammans med en analys av produktionen, dess chaîne opératoire, kan man 
börja skriva artefaktens biografi. Utifrån artefaktens olika komponenter och hur 
den behandlats under sin livstid kan man dra slutsatser om vilken plats och 
funktion föremålet hade i samhället samt vilket värde det hade för människor73. 
Inom samtliga discipliner är det en metod som sedan 1980-talet använts av 
forskare för att studera relationer mellan ting och människor, för att förstå ett 
samhällsfenomen eller en samhällskontext.  

Min studie faller inte tydligt in varken i den mer arkeologiska typen av 
objektbiografi eller den mer antropologiska. Likt de arkeologiska objekt-
biografierna vill jag undersöka hur samlingen skapats, behandlats och använts för 
att förstå samlingen i sig, den museala kontext som den befunnit sig i och på 
vilket sätt olika aktörer förhållit sig till den. Men jag har inte försökt återskapa 
dess chaîne opératoire från samlingens enskilda artefakter utan i de dokument 
som beskriver den som föremålsgrupp. På sätt och vis liknar detta sättet på vilket 
vissa antropologer byggt sina objektbiografier, det arkivet erbjuder är små insikter 
i hur olika aktörer förhållit sig till samlingen och hur detta skapat och omskapat 
den. Vissa av arkivhandlingarna kommer från Valsgärde utgrävnings-arkiv som 
på sätt och vis är en del av den materialitet som samlingen utgör medan vissa 
handlingarna använts från museets allmänna arkiv och dessa utgör snarare en 
kontext kring den materialiteten. Min biografi över Valsgärdesamlingen 
kombinerar en undersökning av samlingen som en materialitet med den 
materialitetens kontext för att förstå hur arkeologiska artefakters liv på museum 
kan se ut och vad som kan påverka hur utsatta de blir för problematik relaterad till 
samlingsförvaltningskrisen. 
  

                                                
73 Joy (2009) s. 545-546. 
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Metod och material  
Mitt val av just Valsgärdesamlingen för denna studie baseras på att den bra 
representerar samtliga flera av de faktorer jag önskar undersöka. Dels har tidigare 
forskning på den övervägande varit arkeologisk, inte museologisk, och dels 
uppvisar den redan vid en ytlig undersökning flera av de problemfaktorer som 
presenterats i forskningen om samlingsförvaltningskrisen. Samlingen är inte 
fullständigt publicerad eller inventerad och är därför problematiskt ur 
förvaltningsperspektiv. Den faller som äldre arkeologisk samling in i kategorin av 
samlingar som är speciellt påverkad av den samlingsfövaltningskris som 
beskrivits i forskningen. Samlingen är dessutom huserad i ett universitetsmuseum 
med en målsättning att vara ett föremålsarkiv öppet för forskare och intressenter 
så som förespråkas politiskt som en lösning på delar av samlings-
förvaltningskrisen i Sverige. Genom valet av Valsgärdesamlingen som 
studieobjekt blir undersökningen ett relevant bidrag till forskning på frågor 
relaterade till samlingsförvaltningskrisen samtidigt som undersökningen i sig blir 
ett viktigt steg framåt i arbetet med samlingens bearbetning och förvaltning.  

Empiriskt underlag & avgränsningar  
För att skriva en biografi över samlingen har jag utgått ifrån det arkivmaterial som 
finns knutet till samlingen samt arkivmaterial som rör museets verksamhet i stort. 
Jag har valt att begränsa min studie till en analys av det arkivmaterial som finns 
att tillgå på museet där samlingen finns och inte bredda undersökningen till andra 
arkiv. Ur samlingsförvaltningsperspektiv är det relevant att ta hänsyn till vad för 
källmaterial som finns tillgängligt i anslutning till samlingen som ska undersökas. 
Som framgår av huvuddragen i problematiken inom samlingskrisen så är 
dokumentation en nödvändighet för förvaltningen och användandet av samlingar. 
Genom att begränsa sig till dokumentation som finns tillgängligt på samma plats 
som Valsgärdesamlingen möjliggörs en problematiserande undersökning av dess 
biografi med utgångspunkt i samlingsförvaltningskrisen. Jag har i och med detta 
också valt att i största möjliga mån avhålla mig från att komplettera underlaget för 
objektbiografin med material från källor utanför arkivet. Då jag använt 
kompletterande källor har det varit för beskrivningen Valsgärdematerialets 
arkeologiska biografi, som presenteras i korthet som bakgrund till den 
huvudsakliga studien.  

Min studie bygger på ett underlag av arkivhandlingar, i form av protokoll, PM 
och rapporter samt tidningsartiklar och korrespondenser. Utöver dessa finns också 
officiella lånehandlingar och depositionsavtal såväl som andra inofficiella 
interndokument. Det arkivmaterial som legat till grund för min studie är ett urval 
av arkiven som finns tillgängliga i Museum Gustavianum Samlingars arkiv. 
Arkiven som varit aktuella för studien kan delas upp i två grupper, dels det arkiv 
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som är specifikt för Valsgärdeutgrävningarna och dels de arkiv som rör 
universitetsmuseets verksamhet i stort.  

Valsgärde Utgrävningsarkiv ordnades och gavs en arkivförteckning av David 
Brodin 2012 inför den då förestående flytten av samlingen från Husbyborgs 
föremålsarkiv till de nuvarande lokalerna Museum Gustavianum Samlingar. 
Arkivförteckningen genomfördes som examensarbete på Institutionen för ABM:s 
utbildning i arkivvetenskap vid Uppsala Universitet. Det framgår av Brodins 
förteckningsrapport att arkivet innan saknade tydliga spår av ordningsprincip men 
att en tidigare anställd arkivarie påbörjat en förteckning som inte färdigställts74. 
Enligt Brodin framgick det inte tydligt vem som kunde ses som arkivbildare. Han 
valde då att ange Museum Gustavianum som arkivbildare eftersom arkivet för 
honom verkade ha tillkommit från flera källor under tiden på Husbyborg, trots att 
arkivet officiellt endast kom i deras förvar på 1990-talet. Tidigare hade arkivet, 
tillsammans med samlingen, förvaltats av Institutionen för arkeologi och antik 
historia. Valsgärdearkivet har idag i stort behållit den ordning som Brodin ställde 
upp 2012 med undantag från några få diskrepanser mellan den sammanställda 
arkivförteckningen och påskrifterna på lådorna. Han ordnade arkivet med 
utgångspunkt i de olika gravarna och med arkeologiskt intresserade forskare som 
tilltänkta huvudsakliga användare75. Jag har tagit mycket hjälp av arkiv-
förteckningen i mitt initiala inventeringsarbete, men de benämningar på 
arkivlådorna jag använder är konsekvent de som står på lådorna, även om dessa 
inte överensstämmer med förteckningen.  

Ur museets allmänna arkiv omfattades fyra arkivserier i studiens underlag och 
dessa utgjorde tillsammans ca 20 arkivlådor i varierande storlek mellan 
motsvarande A4 och A3. Jag valde i detta skede direkt bort arkivserier som var 
specifika för andra grävningar eller samlingar, personarkiv valdes också bort. De 
fyra som blev kvar var de arkivserier där titlarna avslöjade att de rörde museets 
mer allmänna organisation:  
• Museum Gustavianum UMF Arkiv (F1-7) 
• UMF-Arkiv (Div. Doc. I-II) 
• Museum Gustavianum Husbyborg Arkiv (F1:1) 
• UUA Museum Gustavianum Samlingar (F1-4) 

Till skillnad från Valsgärdearkivet så saknade dessa en konsekvent 
arkivförteckning. Materialet i de allmänna arkiven var i viss mån sorterade med 
en övergripande beskrivning på varje låda, men innehållet var ostrukturerat och 
saknade övergripande ordningsprincip. De bar tydliga indikationer på att vara 

                                                
74 Brodin, D. (2012) Valsgärde utgrävningsarkiv. Examensarbete på Museum Gustavianum, Uppsala. 
Magisterarbete (15 hp) i arkivvetenskap. Uppsala universitet: Inst. för ABM, 2012:114. s. 7. 
75 Ibid s. 8-9. 
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ackumulerade dokument placerade i arkivlådor snarare än medvetet bildade arkiv. 
Ibland var handlingarna grupperade tillsammans med liknande handlingar i 
respektive låda, avskilda från varandra av syrafria papper, vilket tyder på att 
försök till ordnande gjorts. Beskrivningarna på respektive låda kunde vara 
informativa, som exempelvis ”Utlån 1957-2012” men oftare var de endast märkta 
till exempel ”Anteckningar”, ”Diverse” eller ”Övriga handlingar”. Tillsammans 
utgör dessa arkiv den kontext som jag förlade min undersökning till, i dessa arkiv 
sökte jag efter handlingar som kunde belysa Valsgärdesamlingens museala liv. 
Det inventerade materialet och de urval som gjorts har sammanställts i en översikt 
i bilaga 1. Materialöversikt urvalet av specifika handlingar samlades sedan i ett 
antal tematiska källsammanställningar som finns i författaren ägo. Det 
tillvägagångssätt jag applicerade i det specifika urvalet kommer att presenteras i 
nästa avsnitt.  

Ett alternativt empiriskt underlag för min studie hade kunnat vara intervjuer 
med nuvarande och tidigare personal på museet samt forskare som jobbat med 
samlingen. Kompletterat med personer med anknytning till utgrävningarna eller 
de som deltog i dessa. Mitt val att istället undersöka arkivmaterialet grundar sig i 
syftet med studien. Då syftet är att belysa samlingsförvaltning såväl som 
användande så finns det en viktig poäng med att undersöka samlingens fysiska 
metadata, tillgänglig i arkivet på museet, snarare än den muntliga kunskapen om 
samlingen. En risk med att använda intervjuer som underlag till den här studien 
skulle också vara att resultatet kom att handla mer om det arkeologiska och inte 
museala liv som samlingen haft sedan den grävdes ut.   

Då arkivmaterialet är mycket heterogent och stora delar kommer från arkiv 
som saknar arkivförteckning har det blivit nödvändigt att utarbeta en princip efter 
vilken de refereras till i undersökningen. Med anledning av detta presenteras den 
här. Samtliga arkiv kommer från Museum Gustavianum Samlingar i Uppsala och 
varje referens kommer därför börja med MGS, Uppsala. Följt av den arkivserie 
och låda som handlingen återfanns i. Därefter anges författare av handlingen då 
det finns, följt av årtal. Ifall handlingen har en titel anges den därefter. Då årtal 
eller författare inte varit utskrivet men framgått ur innehåller är det angivet inom 
hakparenteser. Vidare kommer förkortningarna för Museum Gustavianum ”MG” 
och den för Museum Gustavianum Samlingar ”MGS” användas för att korta ner 
referenserna i noterna. Exempel på hur det skulle se ut är att ”Museum 
Gustavianum Samlingar, Uppsala. UUA Museum Gustavianum Samlingar. F4:1 
Övriga handlingar 1937-2012 skrivs i noten som ”MGS, Uppsala. UUA MG. 
F4:1.” Därefter följt av den information som är tillgänglig för handlingen rörande 
författare, år och titel. För en översikt av de arkiv som utgjort underlag för studien 
se bilaga 1. Materialöversikt.   
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Metod för urval, bearbetning och analys 
Arbetet med urval av underlag, bearbetning och analys har i viss mån skett 
parallellt med varandra utefter en process som beskrivits av D. L. Altheide (1996; 
2004), som han kallar ”ethnographic content analysis” (ECA). I fortsättningen 
kommer jag använda förkortningen eller den svenska översättningen ”etnografisk 
innehållsanalys”. Följande beskrivning av ECA baseras på Alan Brymans 
redogörelse för metoden i ett översiktsverk över samhällsvetenskapliga metoder 
från 2011. Som metod skiljer den sig från en traditionell innehållsanalys eftersom 
forskaren kontinuerligt reviderar teman och kategorier som sållas fram ur de 
dokument som undersöks. Istället för att påbörja urval och analys med en färdig 
uppsättning koder som tillämpas på materialet tillåter ECA en mer reflexiv rörelse 
mellan urval, kodning och tolkning. Detta tillåter en systematisk bearbetning av 
råmaterialet som också tar hänsyn till materialet. Arbetet inleds med vissa 
kategorier som till en början styr datainsamlingen men andra nya kategorier tillåts 
ta form under arbetet med materialet76. Arbetet blir en balans mellan upptäckt, 
urval och tolkning som lämpar sig väl för en studie som denna. I praktiskt 
tillvägagångssätt börjar ECA med en problemformulering följt av att forskaren 
gör sig bekant med den kontext som dokumenten skapats i. Därefter väljs en 
mindre andel dokument ut som forskaren gör sig mer bekant med. Baserat på 
dessa formuleras kategorier som används för att utforma ett schema för 
insamlingen som kan styra den fortsatta insamlingen av data. Schemat prövas 
sedan på ett antal andra dokument inom ramen för undersökningen och 
kategorierna revideras och specificeras ytterligare. Efter att ha utvecklat schemat i 
balans mellan problemformuleringen och materialets karaktär kan det användas 
för datainsamling på övriga dokument i den valda undersökningskontexten77.  

I min studie började denna process med att en initial, ytlig, inventering 
gjordes av de arkiv som fanns på museet följt av ett urval som begränsade 
materialet till några utvalda arkivserier. Detta första steg av att bekanta mig med 
arkivet resulterade i att de ovan beskrivna arkivserierna valdes ut, d.v.s. 
Valsgärdearkivet samt de fyra för museet allmänna arkiven. Sammanställda i 
bilaga 1 Materialöversikt. Under inventeringens gång föll det sig naturligt att 
parallellt påbörja arbetet med att börja utforma ett urvalsschema med studiens 
syfte och frågeställningar som verktyg. Min inventering av Valsgärdearkivet 
började med ett stickprov i serien F1E som rör utgrävningen av båtgrav 8 samt 
delar av serien F1K och F1J som rörde denna grav. Jag valde efter inventeringen 
att prioritera bort denna serie tillsammans med den övriga serierna i följden F1A-
H, då samtliga av dessa rör specifika gravar. Eftersom studien har sitt fokus på 
hela Valsgärdesamlingen och dess förvaltning i museala sammanhang avfärdades 

                                                
76 Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. edn, Liber, Malmö.s. 505. 
77 Ibid, s. 506.  
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dessa serier på grund av att de dels primärt belyser fältarbetet och dels för att de 
går in på en detaljnivå som inte faller inom studiens syfte. Även serien F1K 
Anteckningsböcker prioriterades bort efter samma princip. Av förteckningen över 
serien samt stickprovsinventeringen av F1K:6 Vgde 8 Utkast till fyndlistor – 
anteckningsböcker framgick det att arkivserien endast innehåller utkast till 
fyndlistor för de olika gravarna. Jag fokuserade istället på delar av 
Valsgärdearkivet F1I-J, som i större grad rör samlingen i allmänhet. I serien F1I 
Handlingar rörande flera gravar eller utgrävningen i allmänhet inventerades 
samtliga 4 arkivlådor medan ett urval gjordes i serien F1J Handlingar rörande 
bokpublikationer, där F1J:1-7 framförallt innehåller dokument rörande 
publicering av specifika gravar. Däremot F1J:8 Korrespondens, kvitton och 
verifikationer rörande publikation, anslag, tryck o.dyl. ansågs ha den allmänna 
karaktär som är relevant för studien.  

Att de allmänna arkiven saknade arkivförteckning innebar att en mer 
omfattande initial inventering krävdes för att avgöra vilka delar av arkivmaterialet 
som föll inom ramarna för undersökningen. Baserat på de yttre beskrivningarna 
kunde dock några delar av de utvalda arkivserierna direkt sållas bort på grund av 
brist på relevans för studien. I arkivserien Museum Gustavianum UMF Arkiv 
kunde F2:1-4 Runkalendrar/Runstavar direkt sorteras bort eftersom de inte alls 
har med Valsgärdesamlingen att göra. I det första urvalet kunde också F1:1 Inlån 
1937-2012 och F1:2 Inlån -2010 väljas bort ur UUA Museum Gustavianum 
Samlingar eftersom Valsgärdesamlingen förvaltats av museet i dess olika 
organisationsformer allt sedan utgrävningen. Efter den första ytliga 
urvalsprocessen inventerades samtliga utvalda lådor med det primära syftet att 
skapa en bild av materialets karaktär. Min urvalsprincip var baserad på mitt syfte 
och på studiens omfång, lådorna som behölls var de som uppfyllde följande 
kriterier; 1) Innehåller lådan handlingar som nämner eller har direkt anknytning 
till Valsgärdesamlingen? 2) Rör handlingarna mer än fältarkeologiska aspekter av 
samlingen? Frågorna kombinerat med de teman jag valt att fokusera på, 
förvaltning och användande, utgjorde mitt tidiga urvalsschema. Efter denna fas av 
urval kunde ytterligare tre arkivlådor sorteras bort då de nästan uteslutande 
innehöll handlingar från 1800-talet och tiden på 1900-talet, alltså före 
utgrävningarna i Valsgärde påbörjades.  

De 5 arkivlådorna ur Valsgärdearkivet och 13 arkivlådorna ur de allmänna 
arkivserierna som kvarstod efter den första inventeringsfasen utgör mitt 
grundläggande empiriska material, vilket jag sedan undersökt och bearbetat för att 
besvara mina frågeställningar. Arbetet med den första inventeringen tillät mig att 
skapa en bild av materialets sammansättning och jag kunde därefter specificera 
kategorierna i mitt urvalsschema ytterligare. Efter det nya urvalsschemat 
formulerades urvalsprinciper som skulle omfatta handlingar som kunde belysa 
något av följande: 
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a) samlingens rumsliga förhållanden (placering, flytt o.s.v.), 
b) ansvarsfrågor relaterade till samlingen (fyndfördelning, 

förvaltningsansvar och kostnader o.s.v.)  
c) bearbetning av samlingen (katalogisering, konservering, publicering 

o.s.v.)  
d) användning av samlingen (beställningar av foton på fynd/handlingar 

från utgrävningen, lån av föremål ur samlingen för forskning, 
utställning o.s.v.) 

Handlingarna som valdes ut berörde någon av kategorierna a-d i direkt relation till 
Valsgärdesamlingen eller rörande museets allmänna verksamhet om det i 
förlängningen också skulle påverka Valsgärdesamlingen. Handlingarna i kategori 
(d) består framförallt av mer eller mindre officiella låneavtal eller korrespondens 
om beställningar av foton och handlingar mellan museet och andra institutioner 
eller privatpersoner. Handlingarna är relativt jämt fördelade över den valda 
tidsperioden (ca 1928-2015) men det finns en tydlig övervikt i antal handlingar 
som rör perioden från 1990 och framåt (se bilaga 2 för översikt). Flera handlingar 
faller under en kombination av kategorierna (a) och (b) och är även de fördelade 
relativt jämt över tidsperioden från utgrävning tills idag, med vissa luckor som 
kommer diskuteras inom ramen för biografin. Dessa handlingar består framförallt 
av både interna och externa PM och mötesprotokoll samt rapporter, fullmakter 
och korrespondenser. Handlingarna i kategori (c) består av övervägande av 
korrespondens och ansökningar om medel samt ett antal rapporter och 
tidningsartiklar. Dessa är fördelade mer oregelbundet över den undersökta 
tidsperioden med en tydlig övervikt på 1940- och 50-talen men med mindre 
kluster på 1970-talet och första årtiondet på 2000-talet.  

I den slutliga bearbetningen av det utvalda materialet har samma kategorier 
används som utarbetades för urvalsschemat. Dock har kategorierna (a), (b) och (c) 
behandlats som en grupp, där handlingarna framförallt relaterar till förvaltningen 
av samlingen. Kategori (d) har å andra sidan behandlats separat och förhåller sig 
primärt till användandet av samlingen. De handlingar som utgör de två grupperna, 
(a/b/c) respektive (d), har också olika karaktär och kräver olika förhållningssätt 
vid analys. I (d)-gruppen är de flesta handlingarna låneformulär och skiljer sig 
inte avsevärt från varandra i utförande eller typ av innehåll. Därför har dessa 
behandlats mer kvantitativt, de har studerats mer övergripande som grupp genom 
vägledande frågor som;  
• Vilka är de vanligaste syftena för lån/beställningar? 
• Hur ser fördelningen av låntagare/beställare ut mellan privatpersoner, forskare 

och institutioner?  
• Går det att se mönster i typ av lån/beställningar över tid? 
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Handlingarna i (a/b/c)-gruppen är mer heterogena och även mer innehållstäta och 
lämpar sig bäst för en mer textnära kvalitativ analys av varje individuell handling. 
I analysen av dessa handlingar blir frågorna således också av mer kvalitativ 
karaktär; 
• Vad går att utläsa ur handlingen angående förvaltningen av samlingen? 
• Vilka aktörer är inblandade i de skeenden som handlingen beskriver? 
• Vad för underliggande motiv och uppfattningar kan utläsas ur handlingarna 

och hur förhåller sig dessa till förvaltningen av samlingen? 

Analysen av dessa handlingar lämnar mer utrymme för subjektiv tolkning än den 
mer kvalitativa analysen av utlån och beställningar och därför behandlas varje 
enskild handling mer textnära och tolkningar presenteras så explicit som det 
objektbiografiska formatet tillåter.  

Källkritiska aspekter  
Ett finns ett antal aspekter som bör bemötas angående urvalet av material och 
källkritiska aspekter av materialet som valts. Framförallt kräver besluten att inte 
komplettera materialet med andra arkiv samt att utesluta en majoritet av materialet 
från Valsgärdearkivet en utförligare motivering. Utöver detta vill jag lyfta frågan 
om bedömning av arkivhandlingarnas kvalitet.  

Dokuments kvalitet är viktigt att ha i åtanke både i studiet av arkivhandlingar 
och i läsning av en studie baserad på sådana källor. Bryman beskriver i sitt 
översiktsverk fyra kriterier för att bedöma dokuments kvalitet som han baserar på 
kriterier från J. Scotts A matter of record från 1990. Dessa är;  

1) Autenticitet: är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung?  
2) Trovärdighet: är materialet utan felaktigheter och förvrängningar?  
3) Representativitet: är materialet typiskt när det gäller den kategori det 
tillhör? Om inte, vet man till vilken grad det inte är typiskt?  
4) Meningsfullhet: är materialet tydligt och begripligt?78  

Materialet som ligger till grund för denna studie tycks klara kriteriet för 
autenticitet och trovärdighet relativt väl. En stor andel av handlingarna tycks vara 
resultaten ackumulering över tid av olika aktörer och saknar dessutom tydlig 
arkivbildare eller en arkivförteckning. På grund av detta har jag dragit slutsatsen 
att ingen konsekvent arkiveringsprincip används för att skapa en specifik bild av 
de historiska skeenden som ska undersökas i den här studien. Utan en sådan 
agenda tycks det inte heller troligt att förfalskade dokument ska ha placerats i 
arkivet för att styrka en viss bild av skeenden. De delar av underlaget som består 
av arkivhandlingar med en arkivförteckning är Valsgärde utgrävningsarkiv och 
                                                
78 Bryman (2011) s. 489. 



 32 

har bildats med syftet att bevara dokumentationen av utgrävningarna. Inget i 
inventeringen av dessa arkiv eller de allmänna har tytt på interna oregel-
bundenheter som skulle kunna tyda på stora felaktigheter eller förvrängningar.  

Dock är trovärdighet också knutet till representativitet. Att hävda 
representativitet i förhållande till en omvärld är svårt i en sluten undersökning av 
det här slaget och det gör också att endast den interna trovärdigheten kan 
bedömas. Det blir problematiskt att avgöra hur väl arkivet återspeglar verkliga 
förhållanden eftersom det inte finns en kontrollenhet att jämföra med. 
Arkivmaterialet kan bara erbjuda arkivhandlingarnas bild av Valsgärdesamlingens 
museala liv, alltså bara en biografi över samlingen. Den kan inte vara uttömmande 
eller visa alla sidor av de skeenden som beskrivs utan bara det som finns bevarat i 
arkivet. Det är viktigt att ta i beaktning att materialet kan vara missvisande i sin 
presentation av förhållanden under samlingens museala liv. Även om det inte 
finns tecken på att något övergripande motiv funnits för att spara vissa handlingar 
och inte andra så är det i varje arkivering någon som gjort ett urval. Denna studie 
har inte en ambition att uttömmande beskriva Valsgärdesamlingens museala liv, 
utan syftar till att undersöka den biografi arkivet på museet kan erbjuda. Många 
forskare har i postmodern anda ifrågasatt möjligheten för arkiv att överhuvudtaget 
representera någon bakomliggande verklighet. Istället yrkar de på att man ska se 
på dokument som en egen verklighetsnivå där forskaren bör fokusera på är 
dokumentens förhållande till kontexten de producerades och dess intertextualitet. 
De aktörer som producerade handlingen, den tänkta läsekretsen och handlingarnas 
förhållanden till andra handlingar79. Flera av de handlingar som ligger till grund 
för denna studie är tydligt knutna till vissa aktörer och refererar både till 
handlingar som finns i arkivet och som inte är representerade där. Genomgående i 
studien har jag strävat efter att tydligt redogöra för sådana sammanhang och 
reflektera över hur de påverkar vad som förmedlas i arkivhandlingarna samt hur 
jag tolkat dem.  

De enskilda handlingar som inte uppfyllt det fjärde kriteriet om menings-
fullhet har fallit bort i urvalet eller inte behandlats i så stor utsträckning. 
Handlingar som inte varit tydliga eller begripliga nog för att det skulle gå att 
avgöra om de relaterar till samlingen har direkt valts bort. Handlingar där det gått 
att avgöra att de relaterar till samlingen men inte mer ur innehållet, vilket endast 
hänt vid ett fåtal tillfällen, har inkluderats i källsammanställningarna över empirin 
men inte getts stort utrymme i den biografiska redogörelsen.  

I frågan om urvalet av handlingar är det även nödvändigt att utveckla 
resonemangen kring de urval som gjordes internt på museet, inte bara valet att 
endast undersöka arkiven på museet. Bland annat valdes det omfattande 
personarkivet över Sune Lindqvist bort, trots att han var en nyckelperson i 

                                                
79 Bryman (2011) s. 501.  
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samlingens tidiga museala liv. Dessutom valdes stora delar av Valsgärdearkivet 
bort på grund av dess gravspecifika natur, trots att denna uppdelning efter gravar 
inte är äldre än Brodins arkivförteckningsarbete från 2012. Vad de rör Sune 
Lindqvists personarkiv så valdes detta bort utan någon inventering av materialet. 
Det finns flera orsaker till att det inte bedömdes som givande för studien att 
inkludera den delen av arkivet. En orsak är att en stor del av handlingarna från det 
urval som faktiskt gjordes är författade av Sune Lindqvist vilket gör att hans röst 
redan är överrepresenterad i en studie som strävar efter att undersöka förhållandet 
mellan museet och samlingen, inte mellan Lindqvist och Valsgärdeprojektet. De i 
övrigt utvalda arkivserierna har alla en allmän karaktär, där majoriteten är arkiv 
över museets verksamhet i stort och endast en liten andel som är specifikt för 
Valsgärde. Detta syftar till att sätta samlingen i relation till dess plats i museet och 
undersöka den ur det perspektivet. Även om det finns fog för att jämställa 
Lindqvist med Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker under sin tid 
som ansvarig för det, så skulle inkluderandet av hans personarkiv vara alltför 
snävt och riktat för att vara försvarbart i förhållande till resten av underlaget för 
studien. Efter liknande princip valdes också majoriteten av Valsgärdearkivet bort 
som underlag för studien. Baserat på den stickprovsinventering som gjordes på 
handlingarna rörande grav 8, en av de gravar som har mer omfattande 
dokumentation knuten till sig, samt arkivförteckningens beskrivningar togs 
beslutet att materialets användbarhet inte vägde upp tidsåtgången att gallra ur det 
användbara ur det. De fyndlistor, grävrapporter, fotografier på fynd in situ, under 
preparering och inför publicering som utgör majoriteten av materialet i dessa 
lådor uppfyller inte mitt andra urvalskriterium; ”Rör handlingarna mer än 
fältarkeologiska aspekter av samlingen?”. Risken finns att det bland dessa 
handlingar döljer sig några dokument som rör mer allmänna förhållanden av 
samlingens museala liv men att inkludera samtliga gravspecifika arkivlådor skulle 
innebära mer än en dubblering av det empiriska underlaget. En sådan utökning av 
arbetsbörda som inkluderandet av det materialet skulle innebära är inte försvarbart 
i förhållande till dess användbarhet för studien.   

Forskningsetisk kommentar  
Några sista ord bör sägas om etiska aspekter rörande den följande biografin över 
Valsgärdesamlingens museala liv. I underlaget har flera aktörer trätt fram, vilka 
haft större eller mindre roller i det samlingens museala liv. Jag har i studien valt 
att nämna dessa aktörer vid namn för tydlighetens skull och för att underlätta 
fortsatt forskning kring samlingens historia. Jag vill dock poängtera att det är i 
deras egenskap av forskare och yrkesförvaltare de inkluderats, inte som 
privatpersoner.    
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En museal biografi 

Idealt ska en arkeologisk samling börja sitt museala liv redan i fält. I och med 
fältarbetet ska materialet sorteras och rengöras för att sedan katalogiseras. I 
katalogen bör fynden ordnas systematiskt och tillskrivas metadata. Inbegripet i 
katalogiseringen är också numrering av fynden så att de tydligt kan kopplas till 
poster i katalogen. Behållare och etiketter bör vara i material som inte bidrar till 
nedbrytning eller kontaminering av fynden. Metadata som ska tillskrivas fynd och 
prover bör innehålla information om proveniens, identifierande drag, material, 
mått och vikt samt skick. Utöver detta ska fältarkeologerna bidra till etableringen 
av samlingen genom att tillhandahålla original eller kopior av foton, fältdag-
böcker, fältillustrationer, kartor och planer. Med andra ord bör arkeologen i och 
med fältarbetet bygga upp och ordna all grundläggande information som krävs för 
att en framtida forskare ska kunna förstå och använda materialet. Detta är åtgärder 
som bör vara klara då det är dags att deponera det arkeologiska materialet på ett 
museum. Väl i ett museums magasin bör fynden och metadatan ordnas och göras 
sökbart, i en databas eller som tidigare, med hjälp av katalogkort. I detta sökbara 
lagringssystem bör information finnas om hur fynden hittas i samlingen samt 
information som rör det långsiktiga bevarandet av fynden. Med detta kommer 
också en fysisk ordning av materialet, där fynden och proverna såväl som 
tillhörande dokumentation ska införlivas i museets magasin. Den ska då packas i 
lådor eller skåp med tydliga uppmärkningar som överensstämmer med det sökbara 
lagringsystem som samlingens metadata knutits till. Dessa lådor placeras i miljöer 
som är passande för respektive fyndkategorier, baserat på material och krav på 
bevaringsförhållanden80. I ett idealfall sker dessa steg i denna ordning och i en 
process där arkeologer och museipersonal är i konstant dialog kring vad som 
krävs för att materialet ska börja sitt museala liv under de bästa av förutsättningar. 
I detta idealfall har också museet lokaler där forskare kan studera materialet såväl 
som tillräcklig och välutbildad personal som kan upprätthålla bra förhållanden för 
samlingen81. Under dessa förhållanden kan samlingens museala liv fylla kriterier 
för användbarhet samtidigt som personal kan se till att den också finns tillgänglig 
för framtiden genom att kontinuerligt bevaka och jobba för att bevara samlingen.  

                                                
80 Marquardt et. al. (1982) s. 412-413. 
81 Ibid, s. 414. 
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Prolog 
Det har gått 90 år sedan Valsgärde först uppmärksammades som ett möjligt 
kulturarv, även om det inte var benämningen man använde då. Även de yngsta 
delarna av samlingen från Valsgärdeutgrävningarna har nu nått en ålder av nästan 
60 år och intresset för materialet har varierat i styrka men aldrig sinat under åren 
som gått. Det kvarstår dock att samlingen fortfarande inte är fullständigt 
publicerad eller inventerad. Bearbetning har skett konstant men i varierande grad 
och trots olika prioriteringar kring fornsakssamlingen i stort så har Valsgärde 
genomgående lyfts fram som speciellt prioriterad.  

I föremålsarkivet Museum Gustavianum Samlingar finns idag förutom 
majoriteten av fynden från Valsgärde även utgrävningsarkivet från arbetet i fält. 
Där finns allmänna arkiv över museets verksamhet som innehåller dokument 
relaterade till Valsgärdesamlingens liv efter utgrävningen. Detta har utgjort min 
studies underlag och i de följande kapitlen ska jag presentera den berättelse 
arkiven erbjudit om Valsgärdesamlingen. Narrativet kommer att byggas efter 
teman som framkom under inventeringen av materialet och har efter dessa delats 
in i kapitel som delvis överlappar varandra i tid. Kring dessa hållpunkter kommer 
jag presentera den bild arkivet erbjöd av Valsgärdesamlingens museala liv. De 
teman jag kommer att lyfta speciellt är förvaltningsrelaterade aspekter som rör 
bearbetningsarbetet och fyndfördelningsprocessen samt hur olika aktörer sett på 
ansvaret för samlingen. Parallellt med presentationen av förvaltningsfrågorna 
kommer jag också att presentera vad som gick att utröna ur arkivet angående 
användande av samlingen. Avslutningsvis, i epilogen, kommer jag att lyfta fram 
hur dessa teman, bearbetning, ansvar och användning, förhåller sig till den 
problematik som lyfts inom forskningen kring samlingsförvaltningskrisen. Men 
först, tar jag avstamp i en kort överblick över arkeologin som skapade 
Valsgärdesamlingen.  
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Från mark till museum  
Historien om Valsgärdesamlingen tar sin början då de två männen Petrus 
Hübinette och E. E. Eriksson 1926 gjorde arkeologer från Uppsala Universitet 
uppmärksamma på flertalet avlånga insjunkningar utspridda över ett större 
område i Gamla Uppsala socken, Uppland. Arkeologerna var professor Sune 
Lindqvist och amunens K. A. Gustawsson. Efter att ett hästkranium med 
tillhörande betsel framkommit i samband med grustäkt året därpå bekräftades 
misstankar om att det rörde sig om ett gravfält. I maj 1928 påbörjades 
utgrävningarna av Valsgärde gravfält, som skulle bli ett mångårigt projekt för 
Uppsala Universitets arkeologer, med professor Sune Lindqvist i spetsen82. I två 
omgångar, under åren 1928-1936 och 1946-1954, grävde arkeologer ut över 90 
gravar och flertalet andra strukturer i Valsgärde. Av dessa var 15 båtgravar, 60 
kremationsgravar och 15 kammargravar eller andra icke kremerade begravningar. 
Utgrävningarna har haft stor inverkan på arkeologi i Uppsala men också inom 
svensk arkeologi i stort. Många av de studenter och doktorander som under 
Lindqvist ledning deltog i utgrävningarna tog med de metoder och tekniker som 
utvecklades i Valsgärde då de gick vidare i sina karriärer83. Arbetet i fält hade 
även stor inverkan på undervisningen vid institutionen i det första skedet av 
utgrävningen84. Avbrottet i fältverksamheten under den tioåriga perioden mellan 
1936 och 1949 förklaras i MGAF:s översiktsverk över grav 1, 2 och 4 från 2013 
som resultat av ett flertal faktorer. Andra världskriget påvisas som något som bör 
ha haft viss påverkan, men framförallt lyfts två avgörande faktorer; eftersläpning i 
bearbetningen och skilda åsikter om rättigheterna till fynden85. 

Allt eftersom utgrävningar av olika gravar avslutades i fält deponerades 
materialet på Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker där de 
bearbetas och konserveras. I vissa fall skickas fynd till Statens Historiska Museum 
(SHM) för konservering. Alltjämt pågår en diskussion om vart fynden ska 
slutförvaras, i Uppsala eller Stockholm86. I praktiken har dock Valsgärde-
samlingen etablerats och är till stor del deponerad på Uppsala Universitets 
museum för nordiska fornsaker från och med det avslutade fältarbetet med 
båtgrav 1, år 1928. Därefter växer samlingen för varje ny utgrävningssäsong och 
innehåller utöver fynden ett växande utgrävningsarkiv. I arkiven finns för varje 
grav ett stort antal fotografier från fält, både på fynd och arbetet, planritningar och 
fyndlistor. En arkeologisk samling, med fynd och kontextuell information har 
tagit from och dess museala liv tar sin början.  

                                                
82 Munktell et. al. (2013) s. 9-10. 
83 Ibid, s. 11-14. 
84 Sundqvist (2008) I: Norr et. al. (2008).  
85 Munktell et. al. (2013). 
86 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948) ”PM. rörande fynden från Valsgärde, Gamla 
Uppsala socken, Uppland”. 
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Kapitel 1 

En utdragen fyndfördelning (ca 1928 – 1948) 
För denna första period av Valsgärdematerialets museala liv har inte 
undersökningen av arkivet erbjudit mer än enstaka primärhandlingar. Däremot 
finns ett P.M. författat av Erik Floderus i mars 1948 som ger en översikt över det 
arkeologiska arbetet på Valsgärde gravfält sedan 1927 och därmed även 
etableringen av samlingen. Det är en kronologiskt ordnad presentation av 
ansökningar och beviljanden av fullmakter för utgrävning, påbörjandet och 
avslutande av specifika utgrävningar och andra logistiska aspekter av 
utgrävningshistorien i Valsgärde. Den avslutas dessutom med en sammanställning 
över de utgrävda gravarna, deras datering och i vilket skede av bearbetning de 
befann sig i vid författandet87. I arkivet finns fotokopior av de handlingar som 
tycks ha utgjort underlaget för Floderus översikt, de diarienummer som han 
angivit i texten överensstämmer med dokumenten, originalen är sannolikt på 
Antikvarie Topografiska Arkivet (ATA) i Stockholm88.  

Floderus översikt börjar med upptäckten av betslet från Valsgärde grav 1 
(vgde 1) år 1927 och fortsätter därefter med en beskrivning av utgrävningarnas 
påbörjan 1928 och dess fortskridande fram till 1948. I översikten tas 
återkommande frågor om rättighet till fynden upp, med början under posten 
daterad 22 februari 1932. Vid det laget har båtgravarna 1-6 samt flertalet 
brandgravar grävts ut och det framgår att Lindqvist anhållit om att riksantikvarien 
ska ge Uppsala Universitetsmuseum rätten att behålla fynden från dessa 
utgrävningar. Detta med anledning av att samtliga kostnader för undersökningarna 
av dessa gravar bekostats av Uppsala universitet eller från privat håll. I Floderus 
beskrivningar av de följande årens arbete med utgrävningarna blir fyndens 
framtida förvaring ett alltmer genomgående tema. Beslut angående Lindqvist 
anhållan skjuts upp och senare under 1932 kom beviljandet av fortsatt grävning på 
villkor att fynden tillförs Statens Historiska Museum, som övertog kostnaden för 
de arbetare som gav grävhjälp. Lindqvist beviljas också fullmakt att påbörja 
utgrävning av nya förmodade gravar på egen bekostad och då lämnas frågan om 
fyndens framtida förvaring öppen89. Detta tema kommer att upprepas under de år 
som följer, då fullmakt beviljas mot krav att en redogörelse för varje fornlämning 
ska insändas då arbetet avslutats samt att frågan om fyndens förvaring därefter 
behandlas.  

                                                
87 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948)  
88 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I1:1. Se; fotokopior av ett flertal av handlingarna samlade mellan 
syrafritt papper märkt ”Grävningstillstånd”.  
89 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948) s. 2-3. 
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Efter en undersökning av en del av de handlingar som ligger till grund för 
Floderus översikt klargörs det att det var allmän praxis att fyndens framtida 
förvaring lämnades öppen. I de standardiserade dokument som användes av 
riksantikvarieämbetet vid beviljandet av fullmakter specificeras ett antal kriterier 
för fullmaktens utställande. Dels två punkter som tvunget skulle uppfyllas innan 
en undersöknings påbörjan och dels tre som krävdes efter dess avslutande. Bland 
dessa tre var en att en skriftlig redogörelse måste lämnas till Riksantikvarie-
ämbetet senast en månad efter undersökningens avslutande och en annan att 
fynden insändes till RAÄ vartefter frågan om fyndens framtida förvaring skulle 
behandlas i vanlig ordning. Det vill säga en fyndfördelning skulle göras, om inget 
annat blivit överenskommet, för att avgöra vilken samling på vilket museum 
fynden skulle införlivas i90. Floderus skriver vidare att riksantikvarieämbetet 1935 
medgivit att åtminstone brandgravarna 59 och 60 tillsvidare ska få kvarstanna i 
Uppsala men att frågan om de övriga fynden fortsatt lämnas öppen91. Han hänvisar 
till en svarskrivelse med dnr 1577/35. Denna handling är en av de som återfinns 
som fotokopia i arkivet på Museum Gustavianum Samlingar och mycket riktigt 
medgiver RAÄ att brandgravarna kan bli kvar i Uppsala. Vad de gäller fynden i 
övrigt meddelar Sigurd Curman i egenskap av riksantikvarie följande:  

Då frågan om Valsgärde-fyndens framtida förvaringsplats är av mycket stor principiell 
betydelse, synes det Riksantikvarien vara lämpligast, att densamma före avgörandet 
preliminärt diskuteras vid en överläggning mellan Eder och representanter för 
Riksantikvarieämbetet92.  

 
En anhållan ställs sedan till prefekten för Uppsala universitets museum för 
nordiska fornsaker, professor Sune Lindqvist, om att erhålla ett meddelande om 
när ett sådant möte skulle kunna hållas93. Floderus nämner inte detta möte men 
beskriver annan kommunikation kring frågan. Enligt Floderus kommunicerar 
Lindqvist med riksantikvarie Sigurd Curman privat kring fyndfördelningen under 
1933 och 193694. Floderus citerar även en antikvarie Arne som 1936 ska ha uttalat 
sig i termer av att fynden kunde förvaras tills vidare på Uppsala museum till dess 
att överflyttning till Statens Historiska Museum kunde äga rum. Av att döma från 
Floderus översikt är frågan ännu olöst 1946 efter det 10 år långa uppehållet i 
utgrävningarna. Dåvarande direktör på Statens Historiska Museum Birger Nerman 
fasthöll 1947 att frågan om fördelningen av fynden från Valsgärde endast kan 
avgöras från fall till fall. Samtidigt ska riksantikvarien Martin Olsson skrivit till 
Lindqvist i ett privat brev att han personligen inte hade några invändningar mot att 

                                                
90 Se t.ex. Valsgärdearkivet F1I:1 (1936) Fotokopia av beviljande av fullmakt från RAÄ.  
91 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948) s. 4. 
92 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Citat från: Curman, S. För RAÄ. (1935) Fotokopia av svarsskrivelse. 
RAÄ Dnr 1577/35. 
93 Ibid, passim. 
94 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948) s. 3, 5.  
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fynden fick behållas av Uppsala Universitets museum för nordiska fornsaker. Med 
förbehållet att några representativa gravar fick tillfalla Statens Historiska 
Museum95. Floderus skriver sedan att Lindqvist 1948 åter anhåller om rätt för 
Uppsala Museum för nordiska fornsaker att få införliva Valsgärdefynden med sina 
samlingar och ansökan styrks då av en första antikvarie Stenberger96. Från en 
svarsskrivelse med dnr 811/48 framgår det att riksantikvarien Martin Olsson den 
16 mars 1948 beslutade att fynden från 1928, 1929, 1930, 1931, 1933 och 1936 
års grävningar skulle tillföras Uppsala universitets museum för nordiska 
fornsaker97. Floderus erbjuder en förklaring till att 1932 utelämnats, nämligen att 
ingen utgrävning blev genomförd det året98. Gällande de senare utgrävningarna, 
från 1946 och framåt kan man i kopiorna av fullmakterna läsa att de beviljade 
undersökningarna från 1946 till 1952 även beviljar att fynden införlivas i 
samlingarna i museet för nordiska fornsaker99. 

Frågan om Valsgärdefyndens fyndfördelning är även belyst i ett antal andra 
handlingar i de undersökta delarna av Museum Gustavianum Samlingars arkiv. 
Dessa ger på en bredare mer allmän kontext för diskussionen om rätten till och 
ansvaret för Valsgärdefynden men endast en begränsad del av den kontexten. I en 
arkivserie märkt UMF-Arkiv Div. Doc. I finns det officiella förslaget 
Kulturminnesvårdssakkunnigas förslag till omorganisation rörande de statliga 
kulturminnesvårdande centrala organisationerna från oktober 1936100. I 
anslutning till den handlingen finns också ett antal handlingar som beskriver den 
diskurs som uppstod då delar av förslaget gick ut på remiss 1937. Samtliga av 
dessa handlingar rör hur förslaget uppfattas påverka Uppsala universitets museum 
för nordiska fornsaker och den uppländska fornminnesvården. Gruppen 
handlingar består av utdrag från och kommentarer på sammanträdesprotokoll från 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA) samt utkast till 
remissvar från Upplands fornminnesförening, Filosofiska fakulteten vid Uppsala 
Universitet samt Humanistiska sektionen, troligen i Lund baserat på innehållet. 
Utöver detta finns några utkast till texter utan angivna författare och en 
tidningsartikel från UNT från den 18 december 1937. Handlingarna rör inte 
fyndfördelningsfrågan för just Valsgärdesamlingen, men de ger en inblick i 
diskursklimatet i den övergripande frågan om Uppsala universitets rätt att behålla 
samlingar som Valsgärdesamlingen.  

                                                
95 Ibid, (1948) s. 5.  
96 Ibid, s. 6. 
97 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:1. Olsson, M. För RAÄ. (1948) Fotokopia av svarsskrivelse. RAÄ Dnr 
811/48.  
98 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948) s. 3. 
99 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I1:1. Se fotokopior samlade under ”Grävningstillstånd”. 
100 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. (1936) ”Kulturminnesvårdssakkunnigas förslag till omorganisation 
rörande de statliga kulturminnesvårdande centrala organisationerna”.  
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Kulturminnesvårdssakkunnigas förslag till omorganisation rörande de 
statliga kulturminnesvårdande centrala organisationerna var resultatet av en 
utredning som tillsattes av ecklesiastikdepartementet redan 1930 med syftet att 
utreda hur kulturminnesvården kunde omorganiseras för att bättre spegla nya 
förhållanden inom sektorn101. Utredningens tre huvudsyften var; att föreslå en 
revision av gällande fornminnesförordning, reglera organisation och löner inom 
den statliga fornminnesvården samt provinsmuseernas inordnande i en kultur-
minnesvårdande riksorganisation och desammas ekonomiska tryggande102. Den 
handling som finns i arkivet tycks framförallt redogöra för det syfte som rörde 
reglering av löner och organisationsformer inom den statliga fornminnesvården. I 
handlingens inledning beskrivs dock ett av de nya förhållanden som föranlett 
utredningen, som framförallt rör frågan om provinsmuseernas framtida 
organisation i förhållande till den statliga fornminnesvården.  

I två separata motioner till riksdagen hade frågan om hembudsplikt103 för 
fornfynd lyfts. Flera provinsmuseer hade 1930 utvecklat och professionaliserat 
sina lokaler och sin personal till den grad att Statens historiska museums 
särställning inte längre upplevdes rättfärdigad. Provinsmuseers krav på 
decentralisering hade nämligen tidigare tillbakavisats på grund av brist på 
ändamålsenliga lokaler och fackmässig föremålsvård. Förespråkare för 
decentralisering hade yrkat på att fornfynd som varit förbehållna Statens 
Historiska Museum istället skulle kunna införlivas eller deponeras på de lokala 
provinsmuseerna då de nu uppfyllde de professionella krav som tidigare endast 
SHM ansetts uppfylla104. I motionerna hade speciellt universitetsmuseet i Lund 
lyfts fram och i dem hade det yrkas på att det museet skulle tillåtas mindre sträng 
hembudsplikt. Det vill säga att det inte skulle vara förpliktigade att skicka fynd till 
SHM för bedömning för sedan eventuellt återfå dem därefter. Utredningen pågick 
fram till 1932 då den bordlades för att sedan återupptas på våren 1936. Det 
framgår att redan inför uppehållet 1932 hade de sakkunniga tagit fram ett förslag 
på skapandet av en kulturminnesvårdande länsorganisation dit de i övrigt 
fristående provinsmuseerna av länsmuseikaraktär skulle fungera som centraler för 
respektive landskap. Vid återkommande till utredningen 1936 tillsattes en 
subkommitté bestående av Sigurd Curman, Sven T. Kjellberg, Karl Magnusson 
och Georg Nyblom att vidare undersöka provinsmuseernas ställning i förhållande 
till de statliga centrala organisationerna105. Fortsatt i handlingens inledning 
framkommer det att subkommitténs framtida förslag kommer bör vara starkt 
                                                
101 Ibid, [s. II].  
102 Ibid, [s. III]. 
103Skyldighet, eller plikt, att erbjuda staten att få lösa in fornfynd mot ersättning (hembud). Se SFS 1988:950 
Kulturmiljölag kap. 2. 4§.  
104 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. (1936) ”Kulturminnesvårdssakkunnigas förslag till omorganisation 
rörande de statliga kulturminnesvårdande centrala organisationerna”. [s. IV].  
105 Ibid, [s. III-IV]. 
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sammanbunden med frågan om hembudsplikten. Från de sakkunnigas håll vill att 
hänsyn ska tas till den väg provinsmuseerna redan inslagit på, mot självständig 
och fackmässig organisation. Speciellt önskar man en fortsättning av 
provinsmuseernas utveckling mot att vara kvalificerade att överta hembudsplikten 
för föremål hittade inom det landskap de är belägna i. Slutligen i förlaget 
återkommer de sakkunnig till Lunds universitets historiska museum. De 
sakkunniga skriver då att inga invändningar kan tänkas resas mot att resultatet av 
grävningar som med vederbörligt tillstånd utförts och bekostats av ett kvalificerat 
museum också skall tillföras detta. Som ett speciellt tydligt exempel på detta ville 
de sakkunniga lyfta fram Lunds universitetsmuseum. Handlingen är författat i 
oktober 1936 och då uttryckte de sakkunniga förhoppning om att de skulle 
utkomma med ett utlåtande i denna fråga samt i fråga om förändrad fornminnes-
förordning i tid att lägga den inför 1937 års riksdag106. 

Inför ett sammanträde med Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien (KVHAA) angående Kulturminnesvårdssakkunnigas förslag till 
omorganisation rörande de statliga kulturminnesvårdande centrala 
organisationerna skickades en promemoria ut till Akademiens Herrar Ledarmöter 
med en kortfattad sammanfattning av de sakkunnigas förslag107. Det faktiska 
förslaget återfanns inte bland arkivhandlingarna men på bedömning av titel och 
innehåll är det de förslag som de sakkunniga ämnade utkomma med via den 
utsedda subkommittén. Mötet med KVHAA ägde rum den 7 december 1937 och 
med anledning av promemorian och i och med mötet hade prof. Sune Lindqvist 
begärt att få ett yttrande bilagt till protokollet och sedermera remissvaret. I ett 
utdrag ur protokollet går det att läsa hur prof. Lindqvist ställer sig mycket 
ifrågasättande till de sakkunnigas förslag och till den utskickade promemorian. 
Det framgår ur hans yttrande att prof. Lindqvist anser att den promemoria som 
skickats ut varit bristfällig i sin sammanfattning, till den grad att han antyder att 
information medvetet utelämnats. Det som ska ha utelämnats ur samman-
fattningen är delar av förslaget som Lindqvist menar tyder på att Uppsala 
universitets museum för nordiska fornsaker utsatts för negativ särbehandling i 
själva förslaget. Med följande formulering beskriver prof. Lindqvist hur han 
uppfattar förslagets tilltänkta effekter på universitetsmuseet i Uppsala:  

Istället för att tillämpa principen om fullföljandet och utvecklandet av de bestående 
förhållandena åsyftar de sakkunniga nu en högst anmärkningsvärd stympning av 
universitetsmuseet. För framtiden skulle denna institution få nöja sig med utsikten att till med 
vederbörligt tillstånd från riksantikvarieämbetet få framgräva fynd för leverans – efter viss för 
deras bearbetning och publicerad mellantid – till Statens historiska museum.108  

                                                
106 Ibid, [s. V-VI].  
107 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. (1937) ”P.M. angående kulturminnesvårdssakkunnigas förslag 
rörande provinsmuseernas organisation och ställning till kulturminnesvården.” 
108 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. (1937) Citat ur ”Utdrag av protokoll, hållet vid Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens sammanträde tisdagen den 4 december 1937”. s. 2.  
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Vidare skriver han att den resurs som universitetet skulle berövas på i avseende på 
utbildning och forskning ifall de fråntogs sina samlingar vore förödande. 
Tillgången till egna samlingar av hög kvalitet är enligt honom av högsta vikt för 
att bedriva framgångsrik utbildning i arkeologi. Prof. Lindqvist lyfter också de 
negativa effekter som förlorandet av samlingarna skulle innebära för universitetets 
internationella utbyte inom fornvetenskap och museistudier. En stor del i 
Lindqvist kritik ligger också i att samma inskränkningar inte gjorts då det gäller 
systerinstitutionen i Lund, han menar att Uppsalas geografiska närhet till 
Stockholm och SHM inte är nog skäl att behandla museet för nordiska fornsaker 
annorlunda. Utan mycket omsvep riktar han också stark kritik mot vad han anser 
vara ett partiskt förhållande från Akademiens sida, då den sedan gammalt är så 
starkt knuten till Statens historiska museum109.  

Riksantikvarien Sigurd Curman, som inte var närvarande på mötet då prof. 
Lindqvist lade fram sitt yttrande, mötte dock kritiken i efterhand, i ett utskick till 
KVHAAs ledarmöter daterat 27 december 1937110. Riksantikvarien inleder med att 
skriva att då Lindqvist krävt att samtliga ledarmöter skulle få ta del sitt yttrande så 
tvingas även Curman att möta ifrågasättandena i ett allmänt utskick så att alla kan 
ta del av det. Vidare tillbakavisar Curman strängt all antydan om att något med 
vilje skulle ha utelämnats från den promemoria som skickats ut, i egenskap av 
författare av den. Han kräver vidare att ifall Lindqvist inte menade att fara med 
anklagningar, så borde han be att få de antydningarna strukna ur protokollet111. 
Angående Lindqvist uppfattning om att Uppsala Universitets museum för 
nordiska fornsaker skulle särbehandlas negativt i de kulturminnesvårds-
sakkunnigas förslag menar Curman att det är en grov missuppfattning: 

Det vill till mycket brist på vilja till förståelse för att tyda den av de sakkunniga framlagda 
tanken på ett visst samarbete mellan Uppsala universitetsmuseum och Statens Historiska 
Museum på ett sådant sätt.112 
 

Riksantikvarien Curman beskriver vidare hur förslaget framförallt rör renodlade 
provinsmuseer och att de sakkunniga i sin utredning inte omfattat varken 
universitetsmuseet i Lund eller Uppsala. De har i likhet med Kulturhistoriska 
museet i Lund, Göteborgs museum och Malmö museum inte omfattats av 
utredningen. Curman medger att dessa museer, deras uppgifter och ställning inom 
museiväsendet diskuterats i slutet av förslaget och att det torde vara vad som 

                                                
109 Ibid, passim. 
110 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. Curman, S. (1937) ”Till Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens herrar ledarmöter”.  
111 ibid, s. 3.  
112 Ibid, s. 2. 
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föranlett Lindqvist reaktion113. Dessa delar inkluderades som transumter i 
Curmans utskick och är de enda delar av det omdiskuterade förslaget som 
återfunnits i arkivet. De transumter som riksantikvarie Curman valt att inkludera 
specificerar hur de sakkunniga tänkt sig att Uppsala museum för nordiska 
fornsaker skulle och bör påverkas av den förestående omorganisationen. Till att 
börja med skulle det av Upplands fornminnesförening ägda Upplandsmuseet i 
egenskap av regelrätt provinsmuseum få utgöra det centrala etnografiska museet 
för landskapet. Det framgår ur det utdraget att museet för nordiska fornsaker fram 
dittills varit det ledande arkeologiska museet men inte om de sakkunniga ämnar 
att det ska fortsätta vara så. De resterande utdragen av förslaget rör de museum 
som utelämnats från utredningen, men vars framtida positioner inom kultur-
minnesvården ändå skissas upp. Museerna i Lund, Malmö och Göteborg hade av 
de sakkunniga ansetts vara jämförbara med Stockholms centralmuseum för sina 
respektive landsändar på grund av deras storlek och läge och skulle därför få ha de 
rollerna i Skåne respektive Västsverige114. Uppsala universitets museum för 
nordiska fornsaker beskrivs i samma utdrag som en vetenskaplig specialsamling 
och har av det skälet inte inkluderats bland övriga provinsmuseer trots att det sågs 
som jämförbart i storlek115. I utdraget finns ett stycke där det skrivs om 
universitetsmuseet i Uppsala: 

För Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker gestalta sig förhållandena ganska 
annorlunda än för systerinstitutionen i Lund, då Uppsalas nära grannskap med Stockholm för 
dem, som vid Uppsala universitet studera arkeologi, bereder god möjlighet att begagna 
statens historiska museums rikhaltiga samlingar såsom åskådnings- och studiematerial.116  

  
Senare i samma utdrag finns ett stycke som bör vara den del av förslaget som 
föranledde dem reaktion från prof. Sune Lindqvist som citerats ovan. Nämligen en 
beskrivning av de sakkunnigas förslag på samarbete mellan SHM och museet för 
nordiska fornsaker: 

Om universitetsinstitutionen av riksantikvarieämbetet erhöllo fullmakt för att företaga 
vetenskaplig utgrävningar på skilda platser i landet, sålunda icke blott i Uppland, kunde vissa 
aktuella vetenskapliga problem genom denna institution bli föremål för ingående 
systematiska specialstudier, varvid det framgrävda fornsaksmaterialet givetvis skulle förvaras 
i uppsalamuseet under tiden för dess undersökning och vetenskapliga bearbetning, eventuellt 
även konservering och montering. Det skulle därvid tjäna som ett ypperligt övnings- och 
studiematerial för universitetets arkeologiska seminarium. Sedan ett fyndmaterial på detta sätt 

                                                
113 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. Curman, S. (1937) ”Till Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens herrar ledarmöter”. s. 2. 
114 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. Curman, S. (1937) Transumter ur de sakkunnigas utredning som 
handla om Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker. s. 1.  
115 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. Curman, S. (1937) ”Till Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens herrar ledarmöter”. s. 2.  
116 Ibid, citat från s. 3.  
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genomarbetats, eventuellt även publicerats, borde det kunna överlämnas till statens historiska 
museum för slutlig förvaring och utställning.117  

 
Detta skulle enligt de sakkunniga innebära att universitetsmuseet ständigt skulle 
förses med nytt studieunderlag men inte belastas av kostnaderna för lokaler och 
personal som kommer med ett växande föremålsbestånd118. Detta bör utan tvekan 
vara det stycke som fick prof. Lindqvist att skriva att de sakkunniga ämnade 
reducera museet för nordiska fornsaker till en organisation som på beställning av 
SHM skulle gräva ut och bearbeta fynd de senare inte skulle få behålla. Men som 
framgår av citatet från riksantikvariens utskick fann inte Curman att Lindqvists 
kritik hade någon grund i annat än missförstånd. Den sista december 1937 skrev 
Lindqvist till kanslisekreteraren Hedenlund och bad om att få det stycke som 
upprört Curman speciellt, rörande antydan om att aspekter av förslaget medvetet 
utelämnats från promemorian, struket från protokollet. Han avslutar det korta 
brevet med att be Hedenlund underrätta riksantikvarien om ändringen och om 
hans önskan att undvika att försvåra den redan obehagliga situationen119. Som 
framgick ur Floderus översikt kom frågor om slutföring av fynd från utgrävningar 
utförda av museet för nordiska fornsaker dock fortsätta under de kommande åren. 

Den övriga kritik som Lindqvist hade mot förslaget i sitt yttrande från början 
av december 1937 kom dock att bli återkommande i de remissvar som under 1938 
lämnades av Upplands fornminnesförening, Filosofiska fakulteten vid Uppsala 
Universitet och Humanistiska sektionen (troligen i Lund). Den generella 
karaktären i yttrandena från de två förstnämnda är positiv till förslaget som helhet, 
dock ställer sig även de kritiska till två övergripande punkter i förslaget. De anser 
att en diskrepans finns i förslaget; å ena sidan uttryckte de sakkunniga en vilja att 
provinsmuseerna skulle få fortsätta att utvecklas i den riktning som redan 
etablerats och att hänsyn ska tas till regionala förutsättningar, men å andra sidan 
togs just bristande hänsyn till de regionala förutsättningarna Uppland i den 
skisserade framtida organisationen120. I Upplands fornminnesförenings yttrande 
redogörs det för den långa historia av samarbete mellan Upplandsmuseet och 
universitetsmuseet som finns i regionen. De beskriver hur de delat upp 
ansvarsområden så att Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker fått 
ansvara för det förhistoriska arkeologiska materialet medan Upplandsmuseet 
ansvarat för den etnografiska delen av kulturminnesvården i Uppland. Mot 
bakgrund av detta föreslår föreningen att dessa två museer ska dela på ansvaret för 

                                                
117 Ibid, citat från s. 4. 
118 Ibid, s. 4.  
119 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. Lindqvist, S. (1937-12-31) Brev till I. A. Hedenlund.  
120MGS arkiv, Uppsala.  UMF div. doc. I. [1938] Utkast till Upplands fornminnesförenings yttrande över de 
kulturminnesvårdssakkunnigas betänkande av den 9 oktober 1937. s. 1; MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. 
I. (1938) [Filosofiska Fakulteten vid Uppsala Universitets yttrande rörande kulturminnesvårdssakkunnigas 
förslag rörande provinsmuseernas organisation och ställning till kulturminnesvården] s. 1. 
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Uppsalaregionen i den nya organisationen121. I Filosofiska fakultetens yttrande 
lyfts återigen kritik mot motsägelser i de sakkunnigas förslag. Torts att de inte 
ämnat inkludera universitetsmuseet i Uppsala i utredningen, då det tillsammans 
med de ovan nämnda museerna i Lund, Göteborg och Malmö inte kan räknas som 
regelrätta regionalmuseer, så har universitetsmuseet i Lund lyfts fram i förslaget 
som särskilt just för att det är ett universitetsmuseum och i förslaget skisseras 
planer för att låta dess verksamhet fungera som ett friare centralmuseum för södra 
Sverige. I Filosofiska fakultetens yttrande återkommer man till invändningen att 
närhet till Stockholm inte är ett tillräckligt skäl för att inte behandla 
universitetsmuseet i Uppsala på ett likvärdigt sätt som det i Lund122. I det yttrande 
som skissas upp i dokumentet med överskriften Utdrag ur Humanistiska 
sektionens protokoll, hållet vid sammanträde den 3 mars 1938 lyft samma 
invändning. Dokumentet i stort behandlar främst Lunds universitetsmuseum och 
kritik relaterat till att större förändringar i hembudplikten krävs för att förslagets 
framtidsplan för museet ska bli praktisk verklighet snarare än en idealbild123. 
Avslutande tillägger sektionen dock att samma särställning bör ges till 
universitetsmuseet i Uppsala som det i Lund då de båda är helt särställda övriga 
provinsmuseer i egenskap av just universitetsanknutna museum. Då de båda 
bedriver egna utgrävningar, egen konservering och bearbetning såväl som 
utbildning av de arkeologer som ska jobba på samtliga museum i Sverige är det 
helt avgörande att de tillåts ha kvar omfattande vetenskapliga samlingar, i 
synnerlighet fynd från eget finansierade utgrävningar124.  

Arkivmaterialet rörande kulturminnesvårdssakkunnigas förslag bär tydliga 
tecken på att vara ett mycket vinklat material. Förutom inledningen i förslaget 
från de sakkunniga och de av riksantikvarie Curmans utvalda utdragen så rör det 
sig om en grupp handlingar som endast tillåter skapandet av en mycket snäv bild 
av hur man från Uppsala universitets museum för nordiska fornsakers sida 
upplevde diskursen. De remissvar som finns bevarade från Upplands 
fornminnesförening, Filosofiska fakulteten och Humanistiska sektionen erbjuder 
en aningen bredare inblick än om endast korrespondensen mellan Sune Lindqvist 
och Sigurd Curman, via KVHAAs sammanträdesprotokoll, fanns tillgänglig. 
Dock är det viktigt att beakta representativitet i det här materialet. Dessa är de 
remissvar som sparats i arkivet, det är mycket möjligt att ett urval gjorts av någon 
knuten till museet, om än omedvetet, då de remissvar som finns bevarade alla 

                                                
121MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. [1938] Utkast till Upplands fornminnesförenings yttrande över de 
kulturminnesvårdssakkunnigas betänkande av den 9 oktober 1937 
122MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. (1938) [Filosofiska Fakulteten vid Uppsala Universitets yttrande 
rörande kulturminnesvårdssakkunnigas förslag rörande provinsmuseernas organisation och ställning till 
kulturminnesvården] s. 2.  
123 MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. (1938) ”Utdrag ur humanistiska sektionens protokoll, hållet vid 
sammanträde den 3 mars 1938.”  
124 Ibid, s. 6-7.  
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stärker museets egen uppfattning i frågan. Eftersom den här studien är begränsad 
till en redogörelse för den biografi som arkiven erbjuder så går det inte att veta i 
vilken utsträckning museet fick medhåll i sin kritik mot förslaget utöver dessa 
dokument. Men arkiven visar att ansvariga på museet, Lindqvist i synnerhet, 
upplevde att museet och dess samlingar var hotade. Sammantaget med den 
redogörelse som Floderus sammanställde 1948 finns det tydliga tecken på att den 
relativt nyetablerade Valsgärdesamlingen var en av de samlingar som man under 
1930-talet kände att man behövde kämpa för att få behålla.  

Det framgår av arkivhandlingar från samma kontext som de beskrivna ovan 
att frågan om nivån av centralisering inom kulturminnesvården kommer att 
fortsätta att vara under förhandling även under de efterföljande åren. Ett antal 
handlingar berör förslag om förändrad fornminneslagstiftning och eventuella 
förändringar av hembudsplikten men dessa saknar tydlig koppling till museet för 
nordiska fornsaker eller Valsgärdesamlingen125. Baserat på arkivhandlingarna är 
det svårt att beskriva händelseförloppet de följande åren, men som framgick ur 
Floderus översikt och fotokopiorna av fullmakterna kom frågan om fynd-
fördelningen av materialet från Valsgärde att förbli olöst fram till 1948126. Då 
dåvarande riksantikvarie Martin Olsson beviljade den ställda anhållan om att 
fynden skulle införlivas i museet för nordiska fornsaker. 

Bearbetning & publicering (ca 1941 – 1956)  
Det är inte svårt att tänka sig att en ideal början på en arkeologisk samlings 
museala liv inte främjas av att det dröjer nära 20 år från att utgrävningen påbörjas 
till dess att ett officiellt beslut tas angående vilket museum den ska tillhöra. Det 
påverkar utan tvekan arbetet med att redan i ett tidigt skede planera för 
samlingens långvariga förvaltning. I det här fallet påverkades fyndmaterialets 
etablering som samling även av att utgrävningarna fortsatte och av att 
bearbetningen av det redan utgrävda drog ut på tiden. Bearbetningen som är en 
förutsättning för att skapa en välordnad och katalogiserad samling kom att hamna 
mer och mer efter med tiden. Som nämnt inledningsvis bidrog Floderus inte bara 
med en översikt över grävningarnas framskridande utan även läget, 1948, för den 
pågående bearbetningen av materialet. Till en början verkar bearbetningen ha gått 
relativt stadigt framåt och fyndlistor samt kortare redogörelser skickades 
konsekvent in till RAÄ för de tidigaste utgrävda gravarna. Av de gravar som 
grävdes ut fram till 1947 hade, inom i snitt 3-4 år efter slutförande av respektive 

                                                
125Se t. ex: MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. KVHAA. (1939) ”Till Konungen, ang. utlåtande över 
betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m.m. (statens offentliga utredningar 1938:60) 
Dnr 783.”; MGS arkiv, Uppsala. UMF div. doc. I. RAÄ [1940] ”Sammandragningar av de till 
Riksantikvarieämbetet inkomna yttrandena över kulturminnesvårdssakkunnigas den 31 december 1939 
angivna betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m.m.”  
126 MGS arkiv, Uppsala. Valsgärdearkivet F1I:2. Floderus, E. (1948) s. 6. 
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gav, samtliga av vgde 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 57 åtminstone delvis publicerats i 
tidskrifter som Fornvännen och Acta Archaeologica127. Ett antal olika personer 
tycks ha delat på ansvaret, alternativt förmånen, att publicera de olika gravarna. I 
vissa fall, som rörande vgde 3, skriver Floderus dock att redogörelse helt saknas 
då avsedd publicering av en Hj. Larsen inte kommit till skott128. För gravarna 61 
och 62, som grävdes ut samma år som vgde 8, 1936, skriver Floderus 1948 att 
redogörelser saknas helt129.  

Förutom Floderus sammanfattning erbjuder Museum Gustavianum 
Samlingars arkiv även ett större antal handlingar rörande det flera år långa arbetet 
med att publicera de två första delarna, om vgde 6 och 8, i den stora 
publikationsserie som planerades för hela materialet. Handlingarna består av 
brevväxling mellan fyra personer involverade i arbetet med publikationen. Dels 
Greta Arwidsson som skulle författa verket och dels Sune Lindqvist, men 
representerade i brevväxlingen är även preparatorn Allan Fridell som också deltog 
i utgrävningarna och hovintendenten John Kroon som åtagit sig att trycka 
bildmaterialet till publikationen. Brevväxlingarna kontextualiseras dessutom av ett 
flertal ansökningar om medel för publicering, författade av Sune Lindqvist, till ett 
antal olika fonder samt svar från dessa fonder130. De första handlingar kring ämnet 
är från 1941 och rör tryckningen av vgde 6, som skulle bli den första delen att 
publiceras i huvudserien om Valsgärde.  

I december 1940 ansökte Prof. Lindqvist hos Längmanska kulturfondens 
nämnd om 10 000 kr för publicering av det första verket i den planerade 
huvudserien över gravarna från Valsgärde131. I ett protokollsutdrag från 
Längmanska kulturfondens nämnds sammanträde den 4/4 1941 framgår det att 
prof. Sune Lindqvist i Uppsala beviljats 3000 kr (anslag nr 135) för tryckning av 
den första delen av Valsgärdepublikationen132. Från samma år finns ett 
meddelande bevarat från Hovintendent John Kroon i Malmö till prof. Lindqvist, 
hovintendenten skriver då att han nu träffat Greta Arwidsson för att diskutera 
verket i fråga. Han lämnar även offert för bildtrycken till publikationen133. Efter att 
ha gjort nerskärningar och nya beräkningar samt erbjudits 1000 kr rabatt hos 
Almqvist & Wiksell, som skulle ge ut verket, ansökte prof. Lindqvist till 
Längmanska kulturfonden igen i oktober 1941 om ytterligare 3400 kr för 
färdigställandet av det första verket i serien om Valsgärde134. Innan något besked 
                                                
127 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1I:2. Floderus, E. (1948) s. 7-8. 
128 Ibid, s. 7. 
129 Ibid, s. 8. 
130 I: MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8 Korrespondens, kvitton och verifikationer rörande publikation, 
anslag, tryck o.dyl.   
131 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1941) Ansökningsbrev till Längmanska fonden.  
132 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Längmanska fondens nämnd. (1941) ”Utdrag av protokoll vid 
sammanträde med Längmanska kulturfondens nämnd i Stockholm den 4 april 1941”  
133 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Kroon, J. (1941-05-10) Brev till Sune Lindqvist.  
134 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1941-05-10) Brev till Längmanska fonden.  
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angående denna ansökan inkommit skrev sedan prof. Lindqvist till hovintendent 
Kroon och bad honom påbörja arbetet med bildtrycken. Kroon ombads emellertid 
att endast påbörja vissa delar då medel ännu inte fanns för hela arbetet. Prof. 
Lindqvist gjorde det dock tydligt att han ville at det skulle gå att visa på framsteg i 
arbetet inför nya ansökningar135. I april 1942 beviljar Längmanska fondens nämnd 
ytterligare 2000 kr (anslag nr 145) till det fortsatta arbetet med att publicera det 
första verket i Valsgärdeserien136. I december skriver sedan prof. Lindqvist till 
nämnden att tack vare deras stöd har nu ”Valsgärde 6”, det första verket i 
publikationsserien, givits ut. Vidare skriver Lindqvist att trots de ekonomiska 
osäkerheterna måste det anses, ur forskningssynpunkt, vara mycket viktigt att så 
snart som möjligt fortsätta med publicering inom huvudserien. Förarbeten hade 
redan gjorts kring ett antal gravar. Bearbetningen hade genomföras av vgde 5, 
finansierat med anslag från Längmanska kulturfonden, och 7 och 8 finansierat 
med anslag från Humanistiska fonden. Baserat på de beräknade kostnaderna 
(räkning hade inte sammanställts av Almqvist & Wiksell ännu) för den färdiga 
”Valsgärde 6” ansökte Lindqvist nu om ett anslag på 5000 kr för fortsatt 
publicering, antingen av vgde 7 eller 8137.  

Två år senare, 1944, i ett brev till Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets 
akademien skriver prof. Lindqvist om de senaste årens arbete med konservering 
och bearbetning av de utgrävda gravarna och fornlämningarna i Valsgärde. Han 
nämner även den genomförda publiceringen av ”Valsgärde 6” som skett med 
hjälp av anslag från Längmanska kulturfonden, samt enskild person138. Han 
meddelar också att museet i september 1943 kunnat slutligt likvidera räkningarna 
för detta första verk i huvudserien samt ett andra verk, av övriga dokument att 
döma troligen ett i en specialserie som skulle publiceras vid sidan av huvudserien. 
Vidare skriver prof. Lindqvist att de hade hoppats få in mer pengar från 
utlandsförsäljning men antyder att läget av naturliga skäl inte är gynnsamt för 
detta.139 Då han beskrivit det rådande ekonomiska läget, som för tillfället inte 
egentligen kunde anses nog bra för att fortsätta med publiceringen av 
Valsgärdematerialet, så fortsätter prof. Lindqvist att beskriva hur text och bild till 
vgde 7 och 8 är i stort sett klara för tryckning om medel skulle finnas. I och med 
detta anhåller han om ett anslag på om möjligt 10 000 kr från Humanistiska 
fonden till fortsatt publicering av en av dessa140. Alltså en ansökan mycket lik den 
som ställts till Längmanska kulturfonden 2 år tidigare. Som framgår av ett brev 
från Hovintendent John Kroon till dr Greta Arwidsson samma år har han 
                                                
135 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1941-10-29) Brev till hovintendent John Kroon.  
136 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. (1942) ”Utdrag av protokoll vid sammanträde med Längmanska 
kulturfondens nämnd i Stockholm den 11 april 1942.  
137 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1942-12-30) Brev till Längmanska fonden.  
138 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. [Lindqvist, S.] (1944-10-30) Brev till KVHAA. s. 1.  
139 Ibid, s. 2.  
140 Ibid. passim.  



 49 

kontaktats angående en kostnadsberäkning för tryckning av planscher till en ny 
del av Valsgärdepublikationen141. I mars året därpå beviljar Humanistiska fondens 
nämnd ett anslag (nr 801) på 4000 kr för tryckning av ett arbete rörande fynden 
från vgde 8 till Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker142. Senare det 
året skriver prof. Lindqvist till nämnden och beskriver de omständigheter som nu 
råder i bearbetningsarbetet. Dels saknas medel för avslutande av tryckningen av 
”Valsgärde 8” som påbörjats med hjälp av det tidigare anslaget och dels saknades 
medel för att avlöna Greta Arwidssons fortsatta arbete med vgde 7 och 8 samt dr 
Per Olséns fortsatta arbete med vgde 5. Därför anhåller Lindqvist om anlag på 
ytterligare 4000 kr för fortsatt arbete med tryckning av ”Valsgärde 8” och 4500 kr 
för fortsatt bearbetning av vgde 5, 7 och 8143. Som svar på prof. Lindqvist ansökan 
beviljar Humanistiska fondens nämnd 1946 ett anslag (nr 886) på sammanlagt 
6500 kr, där 4000 kr avsetts till tryckning av vgde 8 och 2500 kr till fortsatt 
fyndbearbetning144. 

 När prof. Lindqvist nästa gång skriver till Humanistiska fondens nämnd har 
det gått två år och han skriver för att anhålla om förlängning av de beviljade 
anslagen nr 801 från 1945 och nr 996 från 1946. Prof. Lindqvist skrev då att 
anslagen i fråga, som beviljandes för tryckning av arbetet om vgde 8 som skulle 
utföras av Greta Arwidsson, inte skulle kunna utnyttjas inom nämndens utsatta 
tidsrymd. Detta då fil. Dr. Arwidsson under det senaste året varit förhindrad från 
att arbeta med publikationen. I och med att en professur plötsligt blivit ledig i 
Lund hade hon nämligen istället lagt tid på att producera forskning som visade på 
bredare kompetens än den kunskap om den vendeltida perioden hon redan visat 
upp i arbetet med ”Valsgärde 6”. Efter detta tillträdde hon tjänsten som 
landsantikvarie på Gotland, en tjänst som varit vakant under en längre tid och 
därför innebar stor eftersläpning och därmed tung arbetsbörda. Prof. Lindqvist 
uttrycker dock förhoppningar om att arbetet skulle kunna återupptas snart därefter 
och anhåller därför om att få förlänga de innestående 8000 kronorna av anslagen 
med ett år145. Nämnden beviljar denna förlängning av anslagens giltighet till den 1 
april 1949146 och Lindqvist hör av sig till hovintendent Kroon om möjligheten att 
igångsätta tryckningen av ”Valsgärde 8” i och med att förlängningen beviljats147. I 
sitt svar uttrycker hovintendent Kroon stor glädje över att arbetet ska återupptas, 

                                                
141 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Kroon, J. (1944-12-29) Brev till Doktor Greta Arwidsson.  
142 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Curman, S. å KVHAA:s vägnar (1945-03-20) Brev till Uppsala 
universitets museum för nordiska fornsaker, Uppsala. 
143 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8.  Lindqvist, S. (1945-10-30) Brev till KVHAA.  
144 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Curman, S. å KVHAA:s vägnar (1946-03-20) Brev till Uppsala 
universitets museum för nordiska fornsaker, Uppsala.  
145 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. [Lindqvist, S.] å Uppsala museum för nordiska fornsakers vägnar 
(1948-04-08) Brev till Humanistiska fondens nämnd.  
146 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. (1948) ”Transumt. Protokoll nr 2 vid sammanträde med 
Humanistiska fondens nämnds arbetsutskott den 5 maj 1948.”  
147 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1948-11-16) Brev till John Kroon.  
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han skriver att han minns att han talat med fil. Dr. Arwidsson om verket fyra år 
tidigare och hoppas i likhet med prof. Lindqvist att arbetet kan slutföras under 
nästkommande vår, 1949148. Deras förhoppning skulle dessvärre inte infrias. I 
mars 1949 ansökte prof. Lindqvist om ytterligare ett års förlängning av anslag nr 
801 och 886 då fil. Dr. Arwidsson igen hindrats att slutföra manuskriptet. Prof. 
Lindqvist skriver till nämnden att en bortgång i familjen såväl som 
kraftnedsättning på grund av den tunga arbetsbördan som landsantikvarie på 
Gotland helt förståeligt gjort att fil. Dr. Arwidssons arbete med publikationen fått 
uppskjutas ytterligare149. Förlängningen beviljas av Humanistiska fondens nämnd, 
med ny giltighetstid till den 1 april 1950150. Av korrespondens mellan fil. Dr. 
Greta Arwidsson och preparator Allan Fridell från sommarmånaderna 1949 
framgår det att arbetet med verket då kommit igång igen. I breven diskuteras olika 
bilder och ritningar som fil. Dr. Arwidsson önskar få skickade från Uppsala samt 
vissa svårigheter att återfinna dessa, både från hennes sida och från museet för 
nordiska fornsakers sida151. Trots detta skriver prof. Lindqvist återigen till 
Humanistiska fondens nämnd 1950 för att anhålla om förlängning av de två 
anslagens giltighetstid. Han skriver att arbetet med verket om vgde 8 återigen 
påverkats av att författaren Greta Arwidsson fått avsevärda förhinder som gjort att 
arbetet fortskridit mycket långsamt. Men likväl fortskridit. Endast lite arbete 
kvarstod innan det kunde bli färdigtryckt och Lindqvist anhåller om ytterligare ett 
års förlängning till den 1/4 1951152. I ett utdrag ur protokollet från fondens nämnds 
arbetsutskott den 3 april 1950 kan man läsa att anhållan om ytterligare förlängning 
medgavs till allra senast 1/4 1951.153 

Allt eftersom publiceringsarbetet drar ut på tiden fortgår bearbetningen av 
fynden. Det framgår bland annat från prof. Lindqvist brev till KVHAA 1945 att 
analys och bearbetning som krävs för publicering fortgår i mån om medel. I de 
undersökta delarna av arkivet är handlingarna få som beskriver denna del av 
arbetet med samlingens förvaltning. Det är mycket möjligt att en bredare 
belysning av detta skulle kunna göras med hjälp av de gravspecifika delarna av 
Valsgärde utgrävningsarkiv. En del går dock att utröna ur de undersökta 
handlingarna. I brev från preparator Allan Fridells till fil. Dr. Greta Arwidsson 
från 1949 skriver Fridell om hur bearbetningsarbetet fortskrider i Uppsala. Han 

                                                
148 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Kroon, J. (1948-11-22) Brev till Sune Lindqvist. 
149 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. å Uppsala museum för nordiska fornsakers vägnar 
(1949-03-22) Brev till Humanistiska fondens nämnd.  
150 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. (1949) ”Utdrag ur protokoll nr 4 vid sammanträde med 
humanistiska fondens nämnds arbetsutskott den 10 maj 1949.” 
151 Se MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8 Korrespondens, kvitton och verifikationer rörande publikation, 
anslag, tryck o.dyl.  
152 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. å Uppsala museum för nordiska fornsakers vägnar. 
(1950-03-23) Brev till Humanistiska fondens nämnd. 
153 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. (1950) ”Transumt. Protokoll nr 9 vid sammanträde med 
Humanistiska fondens nämnds arbetsutskott den 3 april 1950.” 
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skriver där om hur han och Sune Lindqvist diskuterat hur de ska göra med de 
dåligt bevarade träföremålen. Han skriver att de valde en mellanväg och delvis 
rekonstruerade föremålen. Han skriver också om hur han och Lindqvist 
tillsammans undersökt ett svärd och kommit överens om en tolkning154. Andra 
handlingar visar dessutom på att de även tog hjälp utifrån för analys och tolkning 
av fynden, ibland på ganska informell väg. Ett exempel på detta är en 
korrespondens samlad under beteckningen vgde 9. 22, 23. Myntbestämningar i 
Valsgärdearkivets låda F1I:1 ur vilken det gick utläsa hur några mynt kom att bli 
analyserade. I slutet på december 1949 skrev amunens Bengt Schönbäck till 
docent Mårten Stenberger på SHM med anledning av att Schönbäck via Lindqvist 
fått veta att en expert på äldre tyska mynt för tillfället var på besök på Statens 
Historiska Museum. Tre mynt som återfunnits vid utgrävningarna bifogades med 
Schönbergs brev där han anhöll om att Stenberger skulle visa experten mynten 
och be att få dem bestämda155. Strax därefter återkommer Mårten Stenberger med 
svar där han bekräftar att mynten mottagits och visats för experten. Utlåtandet och 
mynten skickades därmed tillbaka till Uppsala som rekommenderad försändelse156.  
Det finns i samma arkivlåda även exempel på hur ben såväl som sädeskorn och 
förmodade brödrester skickades på analys vid tiden mellan 1949 och 1951. 
Handlingarna, och tonen i dem, tyder på att stora delar av bearbetningsarbetet 
skedde inom en krets av personer som kände varandra. Intressant är också att 
experten som bestämde mynten, erbjöds betalning för bestämning för sin analys, 
men Stenberger meddelade att ingen betalning behövdes då arbetet gjordes under 
besöket hos honom på SHM157. Medel är tydligt en återkommande i handlingarna 
som rör samlingens bearbetning, detta framgår speciellt i korrespondensen 
angående publicering av vgde 8.  

Trots att nämnden i mars 1951 uttryckt att den senaste förlängningen till april 
1951 var den sista förlängning som kommer att beviljas så skriver prof. Lindqvist 
till dem igen i mars 1951. Återigen har författaren Greta Arwidsson fått avsevärda 
förhinder som gjort att arbetet fortskridit mycket långsamt158. Lindqvist skriver att 
han har full förståelse för Arwidssons förhinder och den stora grad av 
självuppoffring hon visat och därför;  

[…] för egen del inte vågat hävda intresset av att snart få ”Valsgärde 8” färdigtryckt annat än 
genom ett erbjudande att övertaga lämpliga delar av redigeringsarbetet. Hennes önskan att 
själv fullborda det viktiga verket måste jag givetvis respektera.159 
 

                                                
154 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. [Fridell, A.] (1949-06-30) Brev till Greta Arwidsson.  
155 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1I:1. Schönbäck, B. (1949-12-28) Brev [till Mårten Stenberger].  
156 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1I:1. Schönbäck, B. [1949] Brev till Bengt Schönbäck.  
157 Se MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1I:1 Diverse texter, förteckningar och listor.  
158 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. å Uppsala museum för nordiska fornsaker vägnar. 
(1951-03-15) Brev till Humanistiska fondens nämnd.  
159 Ibid, citat från s. 2.   
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Prof. Lindqvist skriver att efter samtal med Arwidsson hyser han dock 
förhoppningar om att tryckningen verkligen ska kunna slutföras innan årets slut. 
Därför anhåller han än en gång om att få förlängning på giltighetstiden för 
anslagen160. Efter tre sammanträden under mars månad 1951 beslutar nämndens 
utskott att bevilja Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker 
undantagsvis ytterligare en förlängning av anslagen nr 801 från 1945 och 886 från 
1946 till den 1 april 1952161. I april samma år skriver dock prof. Lindqvist igen. 
Han nämner då en ansökan från januari samma år om 18000 kr till fortsatta 
utgrävningar på Valsgärde gravbacke samt bearbetning av fynden därifrån. 
Lindqvist skriver att han erfarit att så stora anspråk inte kan tillgodoses i 
föreliggande situation. Han anhåller därför, då tryckningen av ”Valsgärde 8” 
fortskrider så långsamt, att få erhålla de innestående 8000 kr som beviljats 1945 
och 1946 för grävning istället för att de förlängs återigen i väntan på att 
tryckningen ska bli klar. Han skriver bland annat:  

Fördenskull tillåter jag mig härmed vördsamt anmäla, att det för ögonblicket viktigaste utan 
tvivel är att nödiga medel ställas till förfogande för att under sommaren 1951 fortsätta och, 
såsom jag räknar med att kunna, definitivt avsluta grävningarna på gravbacken. Härtill är ett 
bidrag av 8.000 kronor synnerligen behövligt. Viktigt är förvisso också att i största möjliga 
mån kunna genom anställning av extrapersonal påskynda den museala bearbetningen, innan 
institutionens egna krafter, konserveringsanstalt, instrument o.s.v. efter mitt snart förestående 
inträde i pensionsåldern kunna antas bli av min efterträdare tagna i anspråk för uppgifter av 
annan art.162 
 

Han skriver också att han ifall denna ansökan skulle bifallas, så kommer han att 
återkomma med ny ansökan ang. tryckningen av ”Valsgärde 8” i sinom tid163. I 
Museum Gustavianums arkiv finns korrespondens mellan hovintendent Kroon och 
prof. Lindqvist bevarat från 1952 då de tyckts återuppta kontakten angående 
tryckningen av publikationen om vgde 8164. I januari det året skriver prof. 
Lindqvist med förhoppningen att hovintendenten åter skulle vilja hjälpa dem få 
den viktiga publikationen i hamn165. Under våren fortsätter sedan korrespondensen 
och material skickas för tryckning men i juli klargör hovintendent Kroon vänligt 
men bestämt att det inte finns tid att sätta igång med det tryckningen för 
närvarande p.g.a. att personalen snart ska gå på semester och att det sedan är 
många arbeten som ligger och väntar. Han hoppas att Lindqvist förstår att den 
stora ovissheten kring när förarbetena till valsgärdepublikationen skulle vara klar 

                                                
160 Ibid, passim. 
161MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. (1951) ”Transumt av protokoll vid sammanträde med 
Humanistiska fondens nämnds arbetsutskott den 21, 28, och 31 mars 1951.”  
162MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1951) Brev till Humanistiska fondens nämnd. s.1-2. 
163 Ibid, passim.  
164 Se MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8 Korrespondens, kvitton och verifikationer rörande publikation, 
anslag, tryck o.dyl. 
165 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1952-01-24) Brev till John Kroon.  
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gjort att det inte gått att reservera en bestämd tid för den166. På hösten 1952 
föreligger ändå ett komplett material för ”Valsgärde 8” redo för tryckning så fort 
medel finns och tryckerierna har möjlighet att åta sig arbetet. Förhoppningen i 
detta skede var att verket äntligen skulle vara färdigt under första halvåret 1953. I 
och med detta ansökte prof. Lindqvist igen till Humanistiska fondens nämnd om 
8000 kr för att täcka tryckkostnaden167. Ansökan beviljas av Humanistiska fondens 
nämnd i två omgångar; 4000 kr (anslag nr 2176) i december 1952 och 4000 kr 
(anslag nr 2368) i mars 1953168. Däremellan sker brevväxling mellan fil. Dr. 
Arwidsson och prof. Lindqvist angående korrekturen och de sista små detaljerna 
inför sluttryck av ”Valsgärde 8” publikationen169. I april 1953 skriver hovintendent 
Kroon till Lindqvist att han nu äntligen har haft nöjet att skicka över fakturan för 
bildtrycken i Greta Arwidssons Valsgärdebok. Han skriver: ”Så nu har detta 
arbete efter sju sorger och åtte bedrövelser äntligen slutförts.”170  

Detta till trots fortsätter korrespondensen mellan Arwidsson och Lindqvist 
under hösten 1953, angående praktiska detaljer kring översättningen, korrekturen 
och rentryckningen av ”Valsgärde 8”. Den 27 september skriver Greta Arwidsson 
att hon nu översänder de absolut sista texterna, hoppas hon171. Trots detta vänder 
sig prof. Lindqvist återigen till Humanistiska fondens nämnd i maj 1954. Han 
skriver då att tryckningen av ”Valsgärde 8” ännu inte är färdigställd men kan 
väntas vara klar inom ett par veckor. Han skriver också: ”Ingen kan livligare än 
jag beklaga de svårigheter som, under så lång tid fördröjt det värdefulla arbetets 
fullbordan.”172 Svårigheterna tycks tyvärr fortsätta för i ett meddelande från juni 
1955 skriver en representant för Almqvist & Wiksell att 8 167,83 kr kvarstår på 
Uppsala universitets museum för nordiska fornsakers räkning från 11/9 1954. 
Vidare meddelas emellertid att Almqvist & Wiksell som tidigare är villiga att vara 
tillmötesgående då det gäller kreditens längd173. I januari året därpå skriver prof. 
Lindqvist ännu en gång till Humanistiska fonden nämnd. Då redogör han för den 
senaste tidens arbete med Valsgärdematerialet, han nämner speciellt att 
antikvarien Bengt Schönbäcks på sin lediga tid arbetat med det vikingatida 
materialet och bland annat producerat vackra gravplaner. Lindqvist nämner också 

                                                
166 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Kroon, J. (1952-07-10) Brev till Sune Lindqvist.  
167 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (sept. 1952) Brev till Humanistiska fondens nämnd.  
168 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Karlgren, B. å Humanistiska fondens vägnar (1952-12-03) 
Meddelande till Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker; MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet. F1J8. 
Karlgren, B. å Humanistiska fondens vägnar (1953-03-26) Meddelande till Uppsala universitets museum för 
nordiska fornsaker. 
169 Se MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Korrespondens, kvitton och verifikationer rörande publikation, 
anslag, tryck o.dyl. 
170 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet. F1J:8 Kroon, J. (1953-04-24) Brev till Sune Lindqvist.  
171 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet. F1J:8 Arwidsson, G. (1953-09-27) Brev till Sune Lindqvist. 
172 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1954-05-24) Brev till Humanistiska fondens 
nämnd.  
173 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. [Otydlig signatur] representant för Almqvist & Wiksell (1955-06-
21) Meddelande till Sune Lindqvist. 
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amunens Else Nordahls arbete med kontroll av fynd och sammanställning av 
fyndtabeller inför publicering. Vidare nämner han att Greta Arwidsson uttryckt 
intresse att börja arbete med en ny volym; ”Valsgärde 7”. Lite kvarstår dock av 
betalning för tryckning av ”Valsgärde 8”. Slutligen anhåller Lindqvist om ett 
anslag på 7500 kr för fortsatt arbete med Valsgärdematerialet å Uppsala 
universitets museum för nordiska fornsakers räkning. Han skriver också att en 
liknande ansökan ställd till Hans Majestät Konungens fond174. I mars respektive 
april 1956 beviljades sedan museet 2500 kr från Konung Gustav VI Adolfs 70-
årsfond för Valsgärdefyndens publicering samt från Humanistiska fonden 5000 kr 
(anslag nr 2883) som tilläggsanslag till tryckning av fil. Dr. Greta Arwidssons 
arbete ”Valsgärde 8”175. I ett meddelande från en representant för Humanistiska 
fondens nämnd bekräftas sedan att 5000 kr översänts till Almqvist & Wiksell för 
tryckning av ”Valsgärde 8” i enlighet med beviljat anslag nr 2883. Äntligen hade 
nu publikationen av det andra verket i huvudserien om Valsgärde blivit färdigt. 
Därefter skulle det dock dröja många år innan publicering av de två verk som 
också nämnts i korrespondensen från denna tid; vgde 5 och 7. Det tredje verket i 
publikationsserien, den ”Valsgärde 7” som fil. Dr. Greta Arwidsson uttryckt att 
hon ville påbörja efter att arbetet med ”Valsgärde 8” avslutats kom att dröja till 
1977 innan det publicerades. I arkivet på MGS återfanns en handling som 
bekräftar att i juni 1977 beviljades 73 000 kr av Statens Humanistiska 
forskningsråd för tryckning av ”Valsgärde 7”176. Likväl finns en bekräftelse på att 
20 000 kr beviljades år 1987 för översättning av verket om vgde 5 från 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet 177. 
  

                                                
174 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1956-01-15) Brev till Humanistiska fondens 
nämnd. 
175 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet. F1J:8 [Otydlig signatur] representant för Konung Gustav VI Adolfs 70-
årsfond för svensk kultur (1956-03-26) Brev till Sune Lindqvist; MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet. F1J:8. 
Thordeman, B. å Humanistiska fondens vägnar (1956-04-04) Meddelande till Uppsala universitets museum 
för nordiska fornsaker. 
176 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Statens Humanistiska forskningsråd (1977) ”KONTRAKT”  
177 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8 Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (1987) 
”KONTRAKT” 
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Kapitel 2.  

Post-Lindqvist perioden (ca 1954 – 1976) 
Det framgår tydligt av den bild som arkivhandlingar hittills gett av 
Valsgärdesamlingens långa tillkomsttid och konsolidering som samling att prof. 
Sune Lindqvist varit en ytterst central aktör. Men i början av 1950-talet var det 
dags för prof. Lindqvist att kliva tillbaka något i den biografi över samlingarna 
som arkivet erbjuder. I ett brev till Ejnar Munksgaard i Köpenhamn, som tycks ha 
varit ansvarig för utgivningen av valsgärdepublikationerna i Danmark, skriver 
Lindqvist följande:  

I samband härmed ber jag också att våra mellanhavanden rubriceras på museet, å vars vägnar 
jag hela tiden handlat, och ej på mig personligen, helst som jag med detta års utgång 
frånträder min professur och därefter den till ämbetet redan utnämnde prof. Mårten 
Stenberger kommer att sköta museets angelägenheter.178 [Understrykningar i original]  
 

Vid den här tiden börjar prof. Lindqvist likt i det citerade brevet även i sina 
ansökningsbrev till Humanistiska fondens nämnd uttrycka sig tydligare än tidigare 
i termer av att han söker å sin institutions eller museets vägnar179. I ett nytt brev till 
Ejnar Munksgaard i 1954 skrev prof. Lindqvist sedan att han frånträtt sin 
professur men att han i samförstånd med sin ersättare prof. Mårten Stenberger 
kommer att fortsätta att arbeta med museets utgivningar av bland annat 
”Valsgärde 8”180. Från samma år finns i arkivet också ett PM angående 
bearbetning och publicering av fynden från Valsgärde som prof. Lindqvist 
författat. I promemorian finns en kort utgrävningshistorisk översikt, där det 
utgrävda, grävarbetet samt finansiärer därav redogörs för181. Angående det 
fortfarande pågående bearbetningsarbetet skriver prof. Lindqvist att: 

Museal registrering, konservering och i åtskilliga fall även rekonstruktion av vid påträffandet 
sönderpressade och/eller delvis förmultnade föremål ha utförts av museets personal och 
studerande, i stor utsträckning med understöd från Längmanska kulturfonden och 
Humanistiska fonden.182  
 

Han skriver också att den vetenskapliga bearbetningen av materialet, där inräknat 
framställning av manuskript för den officiella publikationen till viss del utförts 
kostnadsfritt av studerande på institutionen i form av examensarbeten. Dock har 
arbetet också till stor del finansierats med betydande anslag, även i detta fall, från 
                                                
178 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Lindqvist, S. (1952-07-26) Brev till Firma Ejnar Munkegaard.  
179 Se t.ex. MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Lindqvist, S. (sept. 1952) Brev till Humanistiska fondens 
nämnd. 
180 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Lindqvist, S. (1954-02-09) Brev till Ejnar Munksgaard.  
181 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Lindqvist, S. (1954) ”P.M. angående bearbetning och publicering 
av fynden från Valsgärde i Gamla Uppsala.”  
182 Ibid, citat från s. 1.  
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Längmanska kulturfonden och Humanistiska fonden. I Lindqvists PM finns även 
fram till dess färdigställda eller påbörjade publikationer i huvudserien och 
specialserien listade.  I huvudserien har 1954 således ”Valsgärde 6” publicerats av 
Greta Arwidsson 1942 och ”Valsgärde 8” beskrivs som tryckfärdigt manuskript 
med det mesta av bildtrycket färdigt. Under utarbetande i huvudserien var 
publiceringen av vgde 7 av Arwidsson och vgde 5 av Pär Olsén. Lindqvist skriver 
också att Bengt Schönbäck förväntas publicera övriga huvudmannagravar, 11 
båtgravar och fyra yngre kammargravar. Brandgravarna och andra anläggningar 
förväntades publiceras av Schönbäck under medverkan av Ulla Silvén. Utöver 
dessa redogörelser planerades till huvudserien även en atlas över systematiskt 
ordnade vikingatida föremål såväl som en översikt över gravfältets 
tillkomsthistoria och de problem som vunnit ny belysning i och med 
utgrävningarna. Den senare skulle även den falla på Bengt Schönbäcks bord. I 
specialserien hade verken ”Vendelstile, Email und Glas” (1942) av Greta 
Arwidsson och ”Die Saxe von Valsgärde” av Pär Olsén givits ut vid tiden för 
författandet av Lindqvist PM. I specialserien planerades utgivandet av ett antal 
mindre böcker som skulle belysa olika special- och praktfynd. Det framgår i slutet 
av listan att flera av de planerade verken, både i huvudserien och i specialserien, 
var mer eller mindre färdigutarbetade men att medel saknades för deras 
färdigställande183. Efter att detta PM författades, 1954, märks Lindqvist närvaro 
endast i några få fler ansökningar kopplade till hans fortsatta arbete med att få 
valsgärdematerialet publicerat. Det kan hända att Lindqvist aktivet i förhållande 
till Valsgärdesamlingen efter att han pensionerats skulle kunna belysas ytterligare 
med hjälp av hans personarkiv på MGS, med det har inte omfattats av denna studie.  

Som beskrivet av de forskare som skrivit om den arkeologiska 
förvaltningskrisen så är detta i vilket fall ett mycket avgörande skede i en 
samlings liv. Brian Fagan skrev i sitt debattinlägg ”Archaeology´s dirty secret” 
med ganska hårda ord om arkeologen som på sin pensionsdag firades av alla 
medan ingen nämner det faktum att han lämnade en rad av opublicerade 
utgrävningar bakom sig184. Bilden av publiceringsarbetet av valsgärdematerialet 
som arkivet på MGS erbjuder dock en mer nyanserad bild än den att ansvariga 
arkeologer endast är intresserade av fortsatta utgrävningar och inte prioriterar 
publiceringen. Korrespondensen från 1940- och 1950-talen illustrerar hur många 
faktorer som påverkar möjligheten att snabbt publicera ett arkeologiskt material, 
inte minst var brist på medel en avgörande faktor för Valsgärdesamlingen. I fallet 
med valsgärde har medel saknats och sökts för såväl fortsättningen av själva 
utgrävningarna som tryckkostnader, men också för att kunna avlöna de som jobbat 
med bearbetningen och publiceringen. Detta knyter an till den problematik som 
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lyfts av andra forskare i denna fråga, bland annat Barbara L. Voss skriver om 
problematiken att det generellt saknas medel avsatta i budgeten för bearbetning 
och samlingsförvaltning efter en utgrävning. Hon lyfter också den problematik 
som kommer med att samlingar görs föräldralösa, att de som ursprungligen 
ansvarat för dem lämnar det ansvaret, till exempel genom att gå i pension185. Det 
är just i en sådan situation som Valsgärdesamlingen befann sig i på mitten av 
1950-talet, ännu opublicerad då den dittills mest drivande ansvariga pensioneras. 
Arkivet ger efter detta en bild av att samlingen påbörjar ett nytt skede av sitt 
museala liv, en post-Lindqvist fas i sin biografi. Från och med Lindqvist pension 
blir dokumenten som rör förvaltning av just Valsgärdesamlingen betydligt färre. 
För samlingens fortsatta livshistoria har arkivhandlingarna fått hämtas ur MGS 
allmänna arkiv och utgörs därför till största delen av handlingar som rör museet 
för nordiska fornsaker i allmänhet med bara några få referenser till 
Valsgärdesamlingen specifikt. Men för samlingen biografi efter prof. Lindqvist 
utgör också de många lånehandlingar som återfanns i arkivet en viktig källa till 
skapandet av en bild av samlingens museala liv. Dessa har åter-funnits både i 
Valsgärdearkivet och i de allmänna arkiven och hjälper till att belysa det externa 
användandet av Valsgärdesamlingen under dess museala liv. Utöver låne-
handlingarna är dock handlingar ur Valsgärdearkivet mycket få efter denna tid. 
Det är istället till MGS:s allmänna arkiv vi får vända oss för att belysa tiden som följer.  

De handlingar som får belysa tiden snarast efter att Lindqvist gått i pension är 
få och består framförallt av planer för användandet av lokalerna i Gustavianum. 
Från ett antal handlingar framgår det att omfattande förändringar och 
ombyggnader ägde rum under 1960-talet som bland annat påverkade museet för 
nordiska fornsaker, och därmed Valsgärdesamlingen. Så tidigt som 1948 finns 
handlingar som rör de rumsliga förhållandena för museet för nordiska fornsaker. 
”1948 ÅRS FÖRSLAG TILL GENERALPLAN FÖR UTBYGGANDET AV 
UPPSALA UNIVERSITET” framgår det att de institutioner som då delade 
byggnaden Gustavianum186 redan tio år tidigare i 1938 års plan hade ansetts i hög 
grad trångbodda. Byggnaden huserade institutionerna för nordisk och jämförande 
fornkunskap, för klassisk fornkunskap och antik historia samt avdelningen för 
egyptologi (med Viktoriamuseet187) såväl som avdelningen för konsthistoria med 
konstteori delade huset. Dessutom hade samtliga institutioner även forsknings- 
och undervisningssamlingar som upptog plats. Behov av ökade och 
ändamålsenliga lokaler framhölls i planen 1948, framförallt nämns utrymmen för 
restaurering- och modellarbete samt möjlighet att ställa ut utvalda föremålsserier 

                                                
185 Voss (2012) s. 147. 
186 Belägen på Akademigatan 3, Uppsala. Idag universitetsmuseet Museum Gustavianum.  
187 Viktoriasamlingen är döpt efter Viktoria av Baden (1862-1930) drottning i Sverige (1907-1930) och 
innefattar Uppsala universitets samlingar av fornegyptiska föremål. För mer information: Gustavianum.se 
>Historiska samlingar > Egyptiska samlingen.  
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för en större allmänhet188. För att åtgärda situationen diskuterades olika alternativ 
för avflyttandet av institutionerna för klassisk fornkunskap och egyptologi för att 
åtgärda trångboddheten189. Enligt dessa planer skulle dock institutionen för nordisk 
och jämförande fornkunskap skulle stanna i Gustavianum och då kunna disponera 
mer utrymme för sina behov190.  Från en översikt från 1966 framgår det att dessa 
planer inte tycks ha genomförts. I handlingen redogörs för hur lokalerna 
disponerades över tiden mellan 1920 och 1966. Utöver att ge en bild av att 
lokalerna ofta omdisponerades så erbjuder inte handlingen något specifikt som 
kan relateras till Valsgärdesamlingens förvaltning under denna period. Det som 
framgår är dock att endast den konsthistoriska avdelningen flyttades från 
Gustavianum på 1940-talet. Institutionen för klassisk fornkunskap och antik 
historia och institutionen för egyptologi blev kvar i byggnaden tillsammans med 
institutionen för nordisk fornkunskap och de delade fortfarande huset 1966 då 
handlingen författades. Det går också utläsa ur handlingen att institutionerna och 
samlingarna fortsatt varit trångbodda i Gustavianum191.  

Ett annat tema, utöver rumslig omorganisation, som urskiljs ur arkivmaterialet 
från den här tiden är ett starkt fokus på museets publika roll. Detta syntes först i 
att en av anledningarna till att mer utrymde yrkades på i 1948 års plan var för att 
man önskade ställa ut utvalda föremålsserier för allmänheten. En stor andel av de 
undersökta handlingarna från 1960- och 70-talen har sedan rört just planer och 
program för museet för nordiska fornsakers utställningsverksamhet. I en plan för 
ett nytt utställningsprogram från 1965 presenterar de då ansedda ändamålen för 
museets utställningar som 1) för universitetsundervisning och forskning 2) 
undervisning av skolbarn och 3) visning för allmänheten. De samlingar som 
museet för nordiska fornsaker disponerar för utställning delas av handlingens 
författare in i tre grupper; Valsgärdefynden, lokala upplandssamlingar och 
komparativa samlingar från övriga Sverige, Norden och Europa. Valsgärde-
samlingen beskrivs i dokumentet som bestående av omfattande kvalitetsfynd och 
att den därför borde ställa ut i sin helhet. Den hade hittills upptagit nästan hälften 
av utställningsvolymen192. Man skriver att utställningen tidigare bestått av en 
efterhand utvidgad Valsgärdeutställning som varit placerad närmast ingången, då 
man ansett att den varit den intressantaste för besökare. Därefter har en 
systematisk avdelning i tidsföljd fyllt resterande delar av salen. I planen vill man 
bygga om utställningen så att den blir bättre anpassad för allmänhet och för 

                                                
188 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. doc. I. (1949) ”1948 ÅRS FÖRSLAG TILL GENERALPLAN FÖR 
UTBYGGANDET AV UPPSALA UNIVERSITET” s. 13.  
189 Ibid, s. 29. 
190 Ibid, s. 30.  
191 MGS, Uppsala. UMF-arkiv. div. doc. II. Almgren, B. Brunnsåker, S. Säve-Söderbergh, T. (1966) 
”LOKALERNAS ANVÄNDNING I GUSTAVIANUM” ”Efter Gustavianums ombyggnad på 1920-talet”  
192 MGS, Uppsala. UMF-arkiv. div. doc. II (1965) ”Plan för utställning(Program).” s. 1.  
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gruppbesök, olika praktiska förändringar som presenteras som ska åstadkomma 
detta193. De beskrivningar av de utställningsförhållanden som rådde tyder på 
Valsgärdesamlingen åtminstone tillgängliggjorts musealt under en längre tid även 
om publikationerna dragit ur på tiden. Att delen av utställningen som rör 
Valsgärde succesivt utvidgats indikerar att den varit utställd under tiden då 
utgrävningarna fortfarande pågick och utökats då fler artefakter grävts ut och 
genomgått konservering. Handlingen tillåter också slutsatsen att Valsgärde-
samlingen var högt värderat och att man ansåg att den borde ställas ut i sin helhet, 
och detta för att vara tillgängligt för forskning samt undervisning av studenter 
såväl som skolbarn. Dessutom skulle den vara tillgänglig för allmänheten. De nya 
utställningsplanerna var alltså starkt knutna till Valsgärdesamlingen, vilken 
utgjorde den större och, som beskrivet, mest intressanta delen av utställningen. 

I juli året därpå ansökte museet om medel för ny inredning till museets 
utställningar och ett yttrande i frågan, från 1967, från 1965 års musei- och 
utställningssakkunniga (MUS 65) finns bevarat i arkivet. Inledningen till yttrandet 
erbjuder också kontext till planerna på förändringar av utställningarna. 
Gustavianum hade under de senaste åren genomgått omfattande renovering och i 
samband med detta hade Universitetet, via Kungl. Byggnadsstyrelsen, ansökt om 
en summa på sammanlagt 360 000 kr för museiinredningar. Av dessa var 120 000 
kr sökta för museet för nordiska fornsakers räkning och resten för 
Viktoriamuseets räkning. I MUS 65:s yttrande beskrivs vad de uppfattar som det 
primära ändamålet för museet för nordiska fornsakers samlingar, nämligen att 
framförallt vara en resurs för studerande i ämnet nordisk och jämförande 
fornkunskap. Det beskriver sedan vad de anser att museets samlingar bör bestå av; 
ett tillfredställande undervisningsmaterial med typföremål för de kurser i 
fornsakskännedom som institutionen ger.194 Utöver det bör samlingen innehålla 
fullständiga fyndkomplex från vetenskapligt undersökta fornlämningar av olika 
art som kan användas som demonstrations- och arbetsmaterial för de studerande. 
Vidare skriver de att museet bör ha resurser att ta emot, analysera och konservera 
fyndmaterial från seminariegrävningar och övriga utgrävningar som genomförs av 
studenter eller forskare inom ramen för deras studier vid institutionen. Vad det 
gäller den utåtriktade verksamheten menar de MUS 65 i sitt yttrande att den i 
ansökningen föreslagna ordningen av utställningsutrymmet tyder på att museet 
ämnar ha en traditionell museal exponering avsedd för allmänheten. De 
sakkunniga menar dock att utställningar av det slaget kräver ett pedagogiskt 
verksamhetsprogram som inte kan baseras på arbetsinsatser som ska utföras av 
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personal vid en universitetsinstitution. Vilka MUS 65 menar av naturliga skäl är 
och bör vara upptagna av arbete med undervisning och forskning195. De skriver: 

Det kan därtill ifrågasättas huruvida lärare och assistenter vid en universitetsinstitution har 
tillfälle att etablera och underhålla de för ett utåtriktat museum nödvändiga kontakterna med 
bildning- och skolväsendets olika organ. Uppgiften att tillmötesgå samhällets önskemål om 
en differentierad, utåtriktad verksamhet torde sålunda bli en för institutionen främmande 
uppgift.196 
 

De sakkunniga skriver att även sådant som att hålla öppet på kvällstid och under 
lov-ledighet syns svårt för en universitetsinstitution att göra. På basis av denna 
bedömning meddelar de sakkunniga att de valt att inte biträda det framlagda 
förslaget rörande utställning i museet för nordiska fornsaker. De föreslår istället 
att ett byggnadsprogram utarbetas för samlingarnas förvaring som endast tar 
hänsyn till akademiska behov, där de för undervisning viktigaste delarna av 
samlingarna ordnas i studiemagasin. De sakkunniga vill dock framföra att de 
anser att det är ett berättigat önskemål att en populärt inriktad utställning över 
Upplands förhistoria hålls tillgänglig i Uppsala. Med tanke på detta föreslår de 
sakkunniga att lämpliga föremål från museet för nordiska fornsaker lämnas i 
deposition till Upplandsmuseet för komplettering av deras kulturhistoriska 
utställning. De skriver också att de ser det som önskvärt att de i universitets-
samlingen ingående konstföremålen av förhistoriskt ursprung tillförs Upplands-
museet där de kan göras tillgängliga för allmänheten. Vid det stycket i yttrandet 
har någon i blyerts antecknat på handlingen ”uppfattar Valsgärde!!”197. Från detta 
verkar det som att någon tagit formuleringen ”konstföremål av förhistoriskt 
ursprung” som en outtalad referens till Valsgärde. Efter detta stycke skriver MUS 
65 avslutande att de inte önskar gå in mer ingående i hur Upplandsmuseet skulle 
bedriva museiverksamhet på det förhistoriska ämnet men går vidare för att 
tillägga att de förutsätter att Upplandsmuseet i framtiden genom riksantikvarie-
ämbetets fyndfördelning ska komma att förses med sådana föremål som är av 
betydelse för en museiverksamhet. De följer upp detta med att skriva att 
universitetsmuseets accession helt borde begränsas till sådant som är till nytta för 
akademisk undervisning inom nordisk och jämförande fornkunskap. I frågan om 
den del av ansökan som ställts för Viktoriamuseets räkning skrev 1965 års musei- 
och utställningssakkunniga att de tillstyrker ansökan för medel till nya 
museiinredningar. Detta då Viktoriamuseets samlingar av MUS 65 ansågs vara 
representativa för egyptisk förhistoria och koptiskt tid och erbjuder gott underlag 
för studiet av fornsaksföremål för studenter på kandidatnivå. Dessutom nyttjas 
samlingen av historiker, konsthistoriker och klassiska arkeologer, vilket enligt 
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MUS 65 väl motiverar att samlingen hålls utställd i Uppsala198. Som en sista 
avslutande kommentar skriver de sakkunniga följande i sitt yttrande:  

De sakkunniga har emellertid funnit, att frågorna rörande universitetsmuseernas ställning och 
verksamhet utgör ett omfattande problemkomplex, vilket de sakkunniga avser behandla i ett 
senare sammanhang.199 

 
Något dokument som återspeglar denna MUS 65:s ambition att gå vidare i ärendet 
har inte påträffats i arkivet. Däremot skriver professor Bertil Almgren, hela tre år 
senare, till rektor och Konsistoriet vid Uppsala Universitet ang. den av 1965 år 
musei- och utställningssakkunniga avstyrkta ansökan om medel för 
museiinredning. Almgren skriver att de sakkunnigas remissvar från 1967 
utmynnade i tillstyrkan av anslag till Viktoriamuseet på grund av dess egenskap 
av undervisningsmuseum, och avstyrkan av anslag till museet för nordiska 
fornsaker på grund av dess egenskap av undervisningsmuseum. Han skriver att 
ärendet sedan dess legat i Universitetskanslersämbetet, i hans vetskap, utan 
åtgärd. Prof. Almgren fortsätter med att skriva att en anledning för avstyrkande av 
anslag till utställnings- och museiinredning var att de sakkunniga, utan att haft 
kontakt med varken universitetet eller honom, planerat fram en såsom perfekt 
tanke om att Valsgärde-fynden skulle tillföras Upplandsmuseet200. Som presenterat 
ovan nämns inte Valsgärdefynden specifikt i de musei- och utställnings-
sakkunnigas yttrande men av att döma från påskriften i marginalen så hade deras 
uttalande om konstföremål med förhistoriskt ursprung tolkats som refererande till 
fynden från Valsgärde. Vidare skriver prof. Almgren att Upplandsmuseets styrelse 
i ett sammanträde den 1/11 1967 hade framfört de förutsättningar beträffande 
personal och lokaler som skulle krävas för att genomföra ett projekt likt det som 
de sakkunniga, föreslagit. Dock skulle de ha under hand framfört att projektet inte 
sågs som genomförbart inom en överskådlig framtid. Slutligen redogör Almgren 
för den betydelse Valsgärdesamlingen har, både i egenskap av att vara starkt 
knuten till Institutionen för nordisk fornkunskap och dess historia och för dess 
betydelse för europeisk forskning. Han skriver att de i nuläget under fem år legat 
helt eller delvis nedpackade alt. i tillfälliga eller föråldrade montrar och att de 
under sådana förhållanden är hotade. Han lyfter vikten av att fynden hålls 
tillgängliga för forskning och det på ett sätt som skyddar materialet från att 
nedbrytas eller skadas. Han skriver att utan nya montrar kan han inte uppfylla sitt 
ansvar för att föremålen förvaras på ett betryggande och för forskning 
ändamålsenligt vis. Med anledning därav anhåller han om ett anslag på 30 000 kr 
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från universitetet för anskaffande av museimontrar201. I slutet på 1968 hade det 
blivit tydligt att inte bara nya montrar för de utställda föremålen krävs utan även 
att de magasinslokaler som uppordnats i och med ombyggnaden av Gustavianum 
åren 1964-65 visat sig otillräckliga. Med anledning av detta, och av att 
platsbristen troligen skulle bli ännu mer påtaglig i och med den växande 
föremålsaccessionen knuten till seminariegrävningarna skrev prof. Bertil Almgren 
till rektorsämbetet för att anhålla om mer utrymme. Han anhåller då om att få 
disponera lämpliga källarlokaler å ca 50 kvadratmeter i någon av universitetets 
fastigheter202.  

I de brev där prof. Lindqvist skriver om sin förestående pension skrev han att 
hans efterträdare skulle bli professor Mårten Stenberger. Tyvärr tycks inte hans tid 
som ansvarig för institutionen för nordisk fornkunskap och därtill hörande museet 
för nordiska fornsaker finnas representerat i arkivmaterialet. Förutom att 
Gustavianum tycks ha genomgått omfattande ombyggnationer under den tiden så 
erbjöd inte arkivet någon mer ingående bild av den tiden då prof. Stenberger kan 
antas ha varit ansvarig. Han har dock nämnts tidigare, som vi sett, Floderus skrev 
att en första antikvarie Stenberger 1948 hade styrkt prof. Lindqvists slutgiltiga 
ansökan om att få införliva Valsgärdefynden i sina samlingar. Strax därefter var 
det till en docent Stenberger på SHM som mynten skickades för analys. Detta är 
dock så långt hans närvaro som aktör kring Valsgärdesamlingen kan beläggas i de 
undersökta källorna. Nästa tydliga aktör som framträder ur arkivhandlingarna är 
istället professor Bertil Almgren, som först dök upp som medförfattare till 
översikten från 1966 över Gustavianums användande sedan 1920. Under hans 
ledning står samlingen inte föräldralös, som kunde ha skett redan efter prof. 
Lindqvist pensionering eller efter att prof. Stenberger avträdde sin position. Från 
de ovan beskrivna handlingarna som rör museets ansökan om ny museiinredning 
blir det tydligt att prof. Almgren slog vakt om Valsgärdesamlingen och dess 
bevarande. Detta till den grad att det tycks som att han tolkat MUS 65:s förslag 
om att flytta konstföremål från förhistorisk tid som ett direkt försök att få 
Valsgärdesamlingen flyttad från museet. En försiktig koppling kan dras till hur 
prof. Lindqvist 30 år tidigare gjorde äganderätten till Valsgärdefynden till en 
kamp. Det är också Valsgärdesamlingen som får utgöra exempel när prof. 
Almgren beskriver hur stort behovet är av nya medel för ett ansvarsfullt fortsatta 
bevarande av samlingarna. Det går alltså belägga att samlingen inte i detta skede 
gjorts regelrätt föräldralös, dock har brist på medel ändå gjort att den kommit att 
vara utsatt i bevaringshänseende. Från handlingarna tycks det möjligt att 
bearbetningen av den icke-publika delen samlingen avstannat. Detta då de flesta 
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handlingar rör utställningsverksamheten och stora delar av samlingen som inte är 
utställd år 1970 beskrevs som nerpackad sedan fem år.   

I början på 1970-talet fortsatte arbetet med att utveckla den publika 
verksamheten och lokalerna som skulle användas i den verksamheten. 1972 hade 
en plan tagits fram för lämplig inredning av den nyrestaurerade stora salen som 
skulle tillgodose behov för visningar för allmänheten utan att i för stor 
utsträckning frångå rummets ursprungliga karaktär. Medel för att genomföra dessa 
förändringar tycks i detta skede finnas även om några praktiska frågor kvarstod 
innan dessa kunde disponeras203. Några år senare låg fokus på att utveckla museets 
ändamål (1) som det presenterades ovan, nämligen universitetsutbildningen och 
forskningen. Prof. Almgren anhöll då om medel för utformandet av ett 
pedagogiskt program och därtill förändrad museiutställning som skulle göra 
fornsamlingarna mer tillgängliga för studenterna. Man ville främja studier utanför 
lektionstid och hoppades med den förändrade utställningprincipen kunna lära ut 
arkeologi mer praktiskt och samtidigt ge studenterna förståelse för museiteknik, 
som sågs som en klar merit för framtiden204. Troligtvis i samband med detta anhöll 
prof. Almgren 1976 i brev till rektorsämbetet om 40 000 kr för en nyuppställning 
av samlingarna som skulle tillåta mer flexibel och interaktiv undervisning samt 
fungera även för visningar för allmänheten. Han menar att mycket av 
redaktionsjobbet inför utställningen kunde göras av studenter inom ramen för 
probleminriktade studier, men att visst arbete skulle komma att krävas utöver 
undervisningstid. Medel krävs alltså för arbetslöner men också för skärmsystem 
och fotomaterial205. Det är svårt att veta precis hur Valsgärdesamlingen påverkades 
av detta fokus på förmedling men att den påverkades kan antas. Detta baserat på 
att den tidigare beskrivningen av hur samlingarna representerades i utställningen 
specificerade att material ur Valsgärdesamlingen utgjorde en stor del av 
utställningen. Handlingar som rör den publika verksamheten kring 
Valsgärdesamlingen specifikt har inte återfunnits i arkivet. Detta kan bero på att 
undersökningen är förlagd till föremålsarkivet Museum Gustavianum Samlingar 
snarare än Museum Gustavianums utställningsavdelning, må hända finns där arkiv 
som kunde belysa detta. Vad som finns att tillgå på samlingsarkivet är dock 
lånehandlingar, som kan ge en mer ingående inblick i det externa användandet av 
samlingen, både för utställning och av enskilda aktörer. I följande två avsnitt 
presenteras med hjälp av dem hur det externa användandet av samlingen såg ut 
från tiden kring Lindqvist pension och framåt.   

                                                
203 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. doc. II. Wijkman, G. (1972) ”Inredning av stora salen på Gustavianum”  
204 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. doc. II. Almgren, B. [1976] ”PEDAGOGISKT 
UTVECKLINGSPROGRAM PÅ INSTITUTIONSNIVÅ” 
205 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. doc. II. Almgren, B. (1976-03-18) Brev till rektorsämbetet.  



 64 

Externt användande av Valsgärdesamlingen (ca 1950 – 1993) 
Den del av empirin som utgörs av lånehandlingar ger ett annorlunda perspektiv än 
de mer kvalitativa handlingar som hittills utgjort utgångspunkten för 
beskrivningen av Valsgärdesamlingens museala liv. De erbjuder få målande bilder 
av arbetet med samlingen eller den museala kontexten, men de erbjuder en bild av 
det mer vardagliga användandet av samlingen under åren. Under åren har 
privatpersoner såväl som institutioner kontaktat museet med förfrågan om 
föremålslån eller fotobeställningar. De syften som angivits, ifall de alls 
specificerats, varierar mellan privata och publika intressen. Då institutioner varit 
låntagare har det framförallt varit inför utställningar och en redogörelse för 
Valsgärdesamlingens liv i det publikas blickfång, baserat på dessa lånehandlingar, 
kommer att presenteras i nästa avsnitt. I detta avsnitt presenteras istället ett 
användande av andra aktörer, främst privatpersoner och forskare. Utöver 
utställningslån finns det nämligen ett antal andra kategorier av ärenden 
representerade bland lånehandlingarna. Dels går det skilja på lån av föremål, 
planer eller ritningar och beställningar av foton på föremål, planer eller ritningar. I 
den första kategorin har låntagaren ofta angett forskning eller analys som syfte för 
lånet medan de angivna syftena för den andra kategorin till största delen gäller 
olika former av förmedling. Antingen kan det röra sig om ansökan om rätt att 
publicera foton av föremål från samlingen eller i några fall om användande i 
föreläsningssyfte. Tyvärr har syfte inte specificerats av låntagarna på ett stort antal 
av lånehandlingarna. Från de handlingar där syftet är specificerat går det 
eventuellt urskilja vissa trender i det externa användandet av samlingen. Till en 
början rör handlingarna övervägande ansökan om foton medan lån av föremål och 
prover för analys och forskning inte representeras i materialet i någon större 
utsträckning förrän på 1990-talet. Dessa lånehandlingar kommer att redogöras för 
längre fram i studien, i samband med skeenden då samlingen just blivit del av ett 
föremålsarkiv i Husbyborg. En kategori som istället representeras av färre 
handlingar med början på 1990-talet är de som rör utställning. Av den typen av 
handlingar är de flesta från 1960-, 70- och 80-talen. För en överblick se bilaga 2. 
Det är här viktigt att komma ihåg att det är svårt att förlita sig fullständigt på att 
dessa trender stämmer överens med verkliga skeenden, då samma 
representativitetsproblematik gäller för lånehandlingarna som för studiens empiri i 
stort. Materialet kan bara visa oss vad arkivet på Museum Gustavianum Samlingar 
kan berätta om Valsgärdesamlingen museala liv. I arkivet återfanns exempelvis 
avsevärt fler lånehandlingar från 1990- och 2000-talen än för övriga perioder, 
vilket påverkar bilden av det externa användandet av samlingen. Det finns inget 
sätt inom ramen för denna studie att avgöra om den ojämna fördelningen beror på 
variation i aktivitet, variation i arkivering eller att material finns men missats i urvalet.  

Det finns dock en del slutsatser som kan dras om det externa användandet och 
intresset för samlingen med mer säkerhet. Detta för att det i arkivet till exempel 
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finns bevarat Bokförlaget Forum ABs förfrågan från 1949 om reproduktionsrätt 
för ett foto av hjälmen från vgde 5, till verket ”Svenska konstskatter”206. Bland 
lånehandlingarna finns också dokument som visar på att en forskare alt. entusiast 
på 1950-talet ansökte om att få använda bilder från vgde 5 och 8 för vad han 
kallade ett ”mindre arbete om antika vapen”207. Dock sammanföll hans förfrågan 
om foto på rustning från vgde 8 med den långdragna publiceringen av denna grav 
och han fick därför svaret att inga foton kunde skickas till honom utan Greta 
Arwidssons tillåtelse208. Undersökningen av lånehandlingarna visade också att 
samlingen inte var helt okänd utanför Sveriges gränser, då det till exempel finns 
handlingar på tyska, från 1941, 1956 och 1970 och på franska från 1969209. Från 
lånehandlingarna går det också utläsa att The British museum 1970 ansökte om att 
få publicera foton av en utgrävningsplan i sin Sutton Hoo publikation210. Under 
1970-talet ansökte även Nordstedts förlag och Combriama Ltd, likt Bokförlaget 
forum AB gjort, om att få publicera bild på hjälmen från vgde 5211. Runt den tiden 
besöktes samlingen dessutom av en engelsk journalist som kom för att själv fota 
betsel och svärd från vgde 5. Detta tilläts mot att upplagor av fotona erbjöds 
museet212. The British museum är inte den enda museiinstitution som finns 
representerad i denna kategori av lånehandlingar, exempelvis illustrerat av att 
Statens historiska museum 1984 anhöll om att få låna ett antal föremål från vgde 
20 för teckning213. Samtliga av dessa exempel har varit av ett relativt professionellt 
slag, men lånehandlingarna erbjuder också inblickar i intresse för 
Valsgärdesamlingen som skulle kunna vara av mer personlig karaktär. 
Exempelvis i skepnad av intresserad, förmodad privatperson, som 1993 ansökte 
om att få köpa ett vykort på dryckeshornet från vgde 7. Han meddelades dock att 
vykort inte fanns och erbjöds istället att köpa ett foto av dryckeshornet214. Från 
samma år finns också en förfrågan skickad från Australien, där en man i egenskap 
av medlem i det historiska sällskapet ”New Varangian Guard” skickat en 
förfrågan om foton, mått eller rekonstruktioner av en sköld från Valsgärde. Dessa 
hoppades han kunna använda för att producera en replika215. De lånehandlingarna 
som kommer efter dessa två i tid rör sedan i mycket hög utsträckning forskning 

                                                
206 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. Bokförlaget Forum AB (1949) se bilaga 2. 
207 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. Olle Cederlöf (1950) se bilaga 2. 
208 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. Olle Cederlöf (1953) se bilaga 2. 
209 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. Dr Wladislaw Filipowiak. (1941) se bilaga 2; MGS, Uppsala. 
Valsgärdearkiv. F1J:8. Okänd låntagare (1956) se bilaga 2; MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. Jean 
Barthélemy (1969) se bilaga 2. 
210 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. The British museum (1970) se bilaga 2. 
211 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J: 8. Combriama Ltd. (1972) se bilaga 2; MGS, Uppsala. MG UMF-
arkiv F7:1. Nordstedts förlag, Fru Reutersvärd (1973) se bilaga 2. 
212 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. Ronald Sheridan (1972) se bilaga 2. 
213 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1984) se bilaga 2. 
214 MGS, Uppsala. MG UMF F5:1. Ulf Grandåsen (1993) se bilaga 2. 
215 MGS, Uppsala. MG UMF F5:1. Peter Beaton (1993) se bilaga 2. 
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och analys. Vilka presenteras längre fram i biografin i anslutning till andra 
skeenden i slutet på 1990-talet och början av 2000-talet. Istället ska nästa avsnitt 
handla om vad arkivet vid MGS har att erbjuda angående externt användande för 
publika syften, det vill säga Valsgärdesamlingens liv i strålkastarljuset.  

En samling i strålkastarljuset (ca 1965 – 2009) 
Valsgärdesamlingen har trots att den inte blivit publicerad i helhet varit eftersökt 
för ett stort antal utställningar under sitt museala liv. Redan då utgrävningarna 
precis börjat anhöll Sigurd Curman via Statens Historiska Museum om att få låna 
hjälmen från vgde 5 för en utställning av svenska konstföremål från första 
århundradet av vår tideräkning som hittats i svensk jord216. Efter det skulle det 
dock dröja in på 1960-talet innan det verkliga intresset för att ställa ut 
Valsgärdematerialet började, av att döma från lånehandlingarna var det externa 
intresset för att ställa ut materialet som allra mest intensivt under perioden från 
1960 till 1990 (se bilaga 2 för översikt).  

Under 1960-talet figurerade föremål från Valsgärdesamlingen i Nordiska 
museets utställning ”Herre och Hund” (1965) och i två olika utställningar på 
Statens historiska museum; ”Innanför historiens portar” (1966) och ”Den ärbara 
vällusten” (1968). Till den senare lånades ett mindre antal föremål, en 
snabelbägare av glas och 3 rekonstruerade träskålar från vgde 8, även till 
Nordiska Museets utställning var det endast ett mindre antal föremål med 
koppling till hundar som lånades, från vgde 6, 10 och 29. Till ”Innanför historiens 
portar” däremot inlånades ca 25 föremål från ett stort antal olika gravar217. Statens 
historiska museum fortsätter på 1970-talet att vara en flitig utställare av föremål 
från samlingen. En snabelbägare och en glasskål lånas 1972 in för ”Helgö-
utställningen” och skålen behålls även för utställningen ”Viking, viking” samma 
år, till vilken även kopior av en sköld och ett dryckeshorn lånas in218. Det året 
förmedlar också Statens Historiska Museum ett lån av flera föremål från ett antal 
gravar till en utställning i Kiel219. I ett meddelande från dåvarande museidirektör 
Olov Isaksson till prof. Bertil Almgren redogör Isaksson för de försäkrings- och 
utställningsvillkor som kommer att gälla under utställningen ”Mensch und Meer” 
i Kiel och därmed deras utställning ”Welt der Wikinger” till vilken 
valsgärdeföremålen tycks vara ämnade. Isaksson beskriver också de olika stopp 
som de utlånade föremålen kommer att ställas ut på efter att utställningen i Kiel 

                                                
216 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1J:8. Curman, S & SHM (1933) se bilaga 2.  
217 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Nordiska museet (1965) se bilaga 2; MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. 
Statens historiska museum (1966) se bilaga 2; MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens historiska museum 
(1968) se bilaga 2. 
218 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1972a) se bilaga 2; MGS, Uppsala. MG 
UMF F7:1 Statens Historiska Museum. (1972b) se bilaga 2. 
219 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1972c) se bilaga 2. 
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avslutas den 24 september. Först skulle den visas upp på flera museer i Berlin för 
att sedan resa vidare till Wien220. I maj 1973 var åtminstone den silverstickade 
kragen från vgde 15 som lånats till utställningen återlämnad till museet för 
nordiska fornsaker221. Då utställningen i Kiel avslutats och föremålen tycks vara 
tillbaka på museet för nordiska fornsaker kontaktas prof. Almgren av en Thomas 
Hoving från The Metropolitan Museum of Art. Hoving skriver att de inspirerats 
av den utställning i Kiel som hölls i samband med marina Olympiska spelen, till 
den grad att de nu önskar sätta upp en omfattande utställning om Vikingatida 
konst under hösten 1973. Inför denna önskar de påbörja ett samarbete med museet 
för nordiska fornsaker i Uppsala222. Parallellt med att flera föremål befanns sig på 
vandringsutställningen som påbörjades i Kiel 1972 så lånades även ett stort antal 
föremål, flera från Valsgärdesamlingen, från museet för nordiska fornsaker till 
Upplandsmuseets utställning ”Som vi ser dem” 1972223   

Det dröjer några år innan aktivitet av det här slaget syns i arkivmaterialet 
igen. Från ett meddelande från Riksantikvarieämbetet går det utläsa att Römisch-
Germanisches Zentralmuseum i Mainz önskar ställa ut fynd från 
Valsgärdesamlingen samt att de i sambandet med detta erbjuder kostnadsfri 
omkonservering av de berörda fynden. Riksantikvarieämbetets meddelande är ett 
yttrande i frågan, då museet för nordiska museer anhållit om svar från ämbetet om 
huruvida det föreligger något hinder för dem att anta det tyska museets 
erbjudande. Riksantikvarieämbetet utlåter att krav på kulturpolitisk 
angelägenhetsgrad och säkerhetsförordningar måste ställas mycket högt då det rör 
utlåning eller utställning av ett arkeologiskt fyndkomplex av det slag som 
Valsgärdefynden representerar. Men kraven verkar väl mötta i förslaget och 
erbjudandet om att vid en så framstående konserveringsavdelning få fynden 
omkonserverade utgör enligt RAÄ särskilt motiv för utlåningen. Under 
förutsättning att försäkringsfrågan blir tillfredställande löst så har RAÄ och SHM 
inget att invända mot den aktuella utlåningen av Valsgärdefynden till Römisch-
Germanisches Zentralmuseum i Mainz224. Ett antal andra handlingar följer upp 
denna förfrågan samt rör möjliga andra konserveringsarbeten utförda vid denna 
tid. Det finns en handling där de fynd som överlämnades 1977 till museet i Mainz 
för omkonservering listas, där det står påskrivet att fynden återlämnades 1980225. 
Det finns också en handling bestående av svar på prof. Almgrens frågor om de 

                                                
220 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. dov. I. Isaksson, O. (1972-09-20) Brev till prof. Bertil Almgren.  
221 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Museet för nordiska fornsaker (1973) se bilaga 2. 
222 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. doc. I. Thomas Hoving, The Metropolitan Museum of Art (1973-02-13) 
Brev till prof. Bertil Almgren.   
223 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Upplandsmuseet (1972) se bilaga 2. 
224 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. RAÄ (1977-06-06) Svarsskrivelse på förfrågan ställd av museet för 
nordiska fornsaker.  
225 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:1. Klockhoff, M. (1979) Svar på prof. Almgrens frågor om 
konserveringsmetoder. 
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använda konserveringsmetoderna givna av en Margareta Klockhopp 1979226. 
Troligen hänvisar de till föremålen som omkonserverades i Mainz. Dock återfanns 
också handlingar från 1979 som beskriver att textilier från 7 och 8 överlämnats för 
konservering på SHM i Stockholm227. Då prof. Almgrens frågor rör konservering 
av metallföremål rör de troligare den konserveringen i Mainz än den i Stockholm. 
Några fler handlingar om utställning av föremål på Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum i Mainz påträffades inte i undersökningen. Utöver att genomföra 
textilkonservering återkommer SHM återigen i arkivhandlingarna som låntagare 
för andras räkning i september 1979. Ett lånekvitto i arkivet bekräftar att 23 
spelbrickor av glas från vgde 3, en spjutspets med silver- och kopparinläggning 
från vgde 12 samt en manschett av silverbroderat silke, också från vgde 12, 
mottagits av Statens Historiska museum. Det angivna syftet för lånet var för en 
utställning i London228. I november samma år mottog Prof. Almgren en 
specificering av lånevillkoren som erbjuds av The British Museum för de ovan 
nämnda objekten. The British museum erbjöd sig då att ta på sig ansvaret för 
föremålen under tiden de är på deras museum samt under transport från museet 
för nordiska fornsaker. De meddelar att de också ansvarar för föremålen från att 
de skickas från The British museum tills att de når Göteborg eller Köpenhamn, 
varifrån de skulle skickas vidare till New York. Utställningen de lånades in för, 
med titeln ”The Viknings”, skulle nämligen först sättas upp i London för att sedan 
skickas till The Metropolitan museum of Art i New York229. Bevarat i arkivet är 
även kvittot från The Metropolitan på att föremålen skickats tillbaka till Sverige. 
Föremålen hade då varit i deposition hos The Metropolitan museum of Art från 
september 1980. Från anmärkningar tycks det dessutom att de mellanlandat på 
Minneapolis Institute of Art innan de mottogs av Else Nordahl å museet för 
nordiska fornsakers vägnar i oktober 1981230. I en sista handling i ärendet intygas 
att föremålen från utställningen ”Vikingar” i Statens Historiska Museum 
undersökts och överlämnats till museet för nordiska fornsaker utan anmärkning i 
november 1981. Därmed var spelpjäserna, spjutspetsen och manschettens turné 
över231. Samtidigt som dessa föremål reste i världen var ett mycket stort antal 
andra föremål från Valsgärdesamlingen på lån i Stockholm i och med 
utställningen ”Båtgravar från Vendel, Valsgärde och Sutton Hoo” på Historiska 
museet. Lånet uppgick i nära 250 enskilda artefakter från Valsgärdesamlingen, 

                                                
226 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:1. (1977) Konserveringskvitto från Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum i Mainz.  
227 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. (1979) ”TEXTILIER från grav Vgde 8 överlämnade för konservering på 
SHM i Stockholm”; MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. (1979) ”Textilier från grav Vgde 7 överlämnades till 
textilkonservering på SHM i Stockholm”  
228 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1979) se bilaga 2. 
229 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. The British Museum. (1979) se bilaga 2. 
230 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Metropolitan museum of Art (1981) se bilaga 2. 
231 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1981) se bilaga 2. 
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från gravarna 5, 6, 7 och 8232 (se bilaga 2).  Även Nationalmuseum visade 
åtminstone vid ett tillfälle intresse för föremål ur samlingen, då de lånade en hjälm 
från vgde 8 och ett svärd från vgde 7 mellan den 32/9 1983 och den 20/1 1984. I 
kvittot på lånet framgår det att de ska användas till utställningen ”Myter”233.  

Flera föremål ur samlingen hade alltså lånats ut under 1970-talet för 
vandringsutställningar utomlands, i Kiel, Berlin och Wien (1972-1973), till 
London, New York och möjligen Minneapolis (1979-1981) och det internationella 
strålkastarljuset skulle fortsätta att belysa fynden från Valsgärde. Via SHM 
lånades en reticellaglasskål från vgde 6 ut utställning i Bonn och i Basel 1988-
1989234 och senare lånades en hjälm från vgde 7 till Musée de Normandie i Caen 
för deras utställning ”Les barbares et la mar” under åren 1992-1993235. Hjälmen 
från vgde 7 visades även upp i Toulouse mellan att den lämnat utställningen Caen 
och att den återfördes till museet för nordiska fornsaker236. Foton av hjälmen från 
vgde 7 tillsammans med foton på andra hjälmar och rustningsdelar från vgde 5, 6 
och 8 beställdes senare för att visas upp i en utställning på Royal Armories HM 
Tower of London 1995237. Det två sista utställningarna utomlands som finns 
omnämnda i arkivmaterialet är från 1999 och 2004. Den första är en utställning 
1999 på Museum in der Kaiserpfalz dit en reticellaskål lånades för en utställning 
om konst och kultur under den karolingiska perioden, den återlämnades sedan 
2002238. Den allra sista omnämnda utställningen utomlands som föremål från 
Valsgärdesamlingen skickats till var ”L’europé des Vikings” 2004. Till 
utställningen lånades ett flertal föremål till Abbaye de Daoulas, föremål som 
skulle belysa olika delar av det vikingatida vardagslivet239. De inomsvenska 
utställningarna som Valsgärdematerial visades upp i under 1990-talet en var en 
uppsatt av Upplandsmuseet (1996)240 samt Historiska museets ”Den svenska 
historien” (1993-1994).241 Till Historiska museet hade man bland annat ansökt om 
lån av krigarutrustningen från vgde 8. Den ansökan avslogs dock då föremålen 
dels var i för dåligt skick för att transporteras men också för att rustningen var 
felaktigt rekonstruerad och därför inte lämplig för utställning242. Under 2000-talet 
ställdes reticellaskålen, en hjälm och en snabelbägare ut på Museum Vandalorum 

                                                
232 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1980) se bilaga 2. 
233 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Nationalmuseum (1983) se bilaga 2. 
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242 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1993) Ansökan om lån för utställning.  
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i Värnamo 2001243 och ett antal knivar från vgde 8 och 12 på Upplandsmuseet 
2002-2003244. Den sista av utlånen med utställning som syfte som finns 
dokumenterad i de undersökta delarna av arkivet är förteckningen av de många 
föremål från Valsgärde som införlivades i den permanenta utställningen på Gamla 
Uppsala Museum 2009245. 

En lucka i empirin? (ca 1977 – 1994) 
De lånehandlingar som beskrivits i de två senaste avsnitten ger en bild av det 
externa användandet av samlingen under perioden från ca 1960 fram till mitten av 
1990-talet utan större luckor i aktivitet. I avsnitten innan dem beskrevs den 
museala kontexten för samlingen fram till 1976 medan det i nästa avsnitt börjar 
redogörs för den museala kontexten från och med 1995. Detta utelämnar en 
omfattande period mellan 1977 och 1994 där den museala kontexten inte blir 
belyst. Detta beror på att det för denna period finns mycket få arkivhandlingar av 
det mer kvalitativa slaget, som utgör den primära empirin för de teman i biografin 
som rör förvaltning, ansvar och bearbetning.  

I urvalet av handlingar i de kategorierna kunde endast fem handlingar 
daterade mellan 1977 och 1994 väljas ut. Dessa var beviljandet av medel för 
tryckning av vgde 7 från 1977, en beredskapsplan från 1984 och beviljandet av 
medel för översättning av vgde 5 1987. Samt en B-uppsats om utgrävningarna 
Valsgärde från 1992 och en förteckning över pilspetsar som gjordes 1993. Även 
om de lånehandlingar som fanns från den här perioden beskrev mycket aktivitet, 
dels utställningen i London och New York och dels det mycket omfattande lånet 
till SHM för deras båtgravsutställning, så var även antalet lånehandlingar få under 
denna period. Återigen är det svårt att veta om detta beror på att det faktiskt var 
lägre aktivitet under denna period, ifall det bara rör sig om lägre arkiverings-
aktivitet eller att det finns mer arkivhandlingar från denna period med att de av 
någon anledning fallit utanför undersökningens urval. 

Ur beredskapsplanen från 1984 framgår att åtminstone delar av Valsgärde-
samlingen, vgde 8 specifikt, befinner sig i papplådor på vinden på Gustavianum. 
Andra delar av samlingen tycks också vara utspridd dels i samma hus och dels i 
andra lokaler som disponeras av museet. Detta skulle kunna vara resultat av den 
anhållan om lokaler som prof. Almgren ställde till rektor 1968 (se s. 63). I övrig 
erbjuder den endast en förteckning över museets inventarier vid tiden för 
handlingens författande246. Både B-uppsatsen och förteckningen över pilspetsarna 

                                                
243 MGS, Uppsala. UUA F2:2. Museum Vandalorum (2001) se bilaga 2. 
244 MGS, Uppsala. UUA F2:2. Upplandsmuseet (2002-2003) se bilaga 2. 
245 MGS, Uppsala. UUA F2:1. Gamla Uppsala Museum (2009) se bilaga 2. 
 
246 MGS, Uppsala. UMF div. doc. II. (1984 [alt. 1986]) ”UTKAST Uppgifter till BEREDSKAPSPLANEN 
1984”  
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är arbeten utförda av samma person, Peter Lindbom, och kan förvisso både 
klassificeras som bearbetning av samlingen och som användande av samlingen för 
forskning247. Av handlingarna är det svårt att ge någon tydlig bild av hur 
samlingen förvaltades under denna period, eller i vilken utsträckning den 
bearbetades. Vissa delar av samlingen tycks vara nedpackad och åtminstone en 
student visade intresse för att studera och bearbeta samlingen. Nästkommande 
period, från 1995 och framåt, kom dock att innebära stora förändringar av 
samlingens förvaltningsförhållanden. Under den perioden går det också att 
belägga ett intensivt användande och senare tydligt återupptagande av 
bearbetningen av samlingen.  
  

                                                
247 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I: 2 Lindblom, P (1992) ”Valsgärdegrävningarna 1928-1955”; MGS, 
Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:1. Lindblom, P. (1993) Förteckning över pilspetsar.  
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Kapitel 3.  
 

Mot ett nytt liv som del av ett föremålsarkiv (1995 – 2002) 
För perioden från 1995 och framåt finns på nytt fler handlingar som rör andra 
förhållanden kring samlingen än lån och beställningar. Dessa består till stor del av 
interndokument relaterade till den flytt av samlingarna som genomfördes vid 
denna tid. I och med en ny ombyggnad av Gustavianum och den därtill knutna 
flytten av den arkeologiska institutionen till tillfälliga lokaler så aktualiserades i 
början på 1990-talet frågor kring vården och förvaringen av universitetets 
samlingar. Det omfattande forskningsmaterial, arkivmaterial, boklager och diverse 
utrustning som utgjorde samlingarna hade dittills förvarats på olika håll i Uppsala. 
De lokaler som samlingarna huserats i varierade i lämplighet, men speciellt 
lokalerna i ”Skandalhusets” källare248 och de i Gustavianums källare ansågs på 
längre sikt vara mycket olämpliga för museisamlingar. Bland de samlingar som 
lidit speciellt svårt av luften i dessa lokaler inte klimatiserats på lämpligt sätt var 
den från Valsgärde: 

Sakkunniga har konstaterat att särskilt Valsgärdesamlingens järnföremål tagit så stor skada av 
klimatsvängningarna att konserveringsåtgärder ovillkorligen och helst utan dröjsmål måste 
vidtagas för att stabilisera dem.249 
 

Då universitetet nu kunnat erbjuda nya lokaler som skulle kunna innebära en 
långsiktig och samlad lösning för vård och förvaring av museets samlingar togs ett 
lokalprogram fram 1995 som redogjorde för de krav som bör ställas på klimat, 
säkerhet och inredning250. I och med detta påbörjades arbetet med att förbereda för 
flytten av bland annat Valsgärdesamlingen till ett nytt hem. Planeringen började 
således, med utformande av kostnadsförslag och handlingsplaner, dels inför den 
av ombyggnaden orsakade flytten av institutionen ut ur och senare åter till 
Gustavianum och dels inför flytten till det nya föremålsarkivet i Husbyborg. En 
dagordning från ett planeringsmöte i december 1995 låter oss veta, tack vare 
någons påskrift i blyerts, att enligt den då rådande tidsplanen ska konservering av 
föremål vara klart i februari och att punkt ”1. Husbyborg” under punkten 
”Tidsplan” ska vara klart i april251.  

                                                
248 Byggnad belägen på Sankt Olofsgatan 10 A-B. Uppsala.  
249 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1 (1995) ”Ett föremålsarkiv för Gustavianums institutioner – Underlag till 
lokalprogram” Citat från s. 1.  
250 Ibid, passim. 
251 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1 (1995) Dagordning. ”Planeringsmöte med ansvariga för Gustavianums 
utställningar”  
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Under samma period inbjuds universitetets museer och institutioner med 
samlingar av Museikommittén att med anledning av att Kulturdepartements 
projekt ”SESAM – öppna museisamlingar” ha ett möte om de möjligheter som 
projektet hade att erbjuda. Projektet var både en räddningsplan för kulturarvet och 
en sysselsättningsplan. Tanken var att göra en insats för att bevara och öppna de 
kulturskatter som finns bevarade i olika museer och arkiv samtidigt som man vill 
ge arbetslösa akademiker och hantverkare chansen att vara en resurs i det arbetet. 
Från projektet beviljades under en treårsperiod 100 % av kostnaden för 
projektanställd personal under förutsättning att museer och arkiv själva satsade 
egna medel som omfattar minst 30 % av den totala kostnaden för vård- och 
registreringsinsatsen252. Med anledning av detta ämnade Uppsala universitet söka 
medel och via Museikommittén bjöds därför samtliga universitetsanknutna 
museum samt institutioner med värdefulla föremålssamlingar in till en inledande 
diskussion och behovsinventering. Bifogat handlingen fanns en ansökan till 
SESAM-projektet ställd för Antiksamlingen och Asinesamlingen253. Detta beror 
troligen på att det är institutionen för Antikens kultur och samhällslivs inbjudan 
som arkiverats, inget motsvarande dokument för institutionen för arkeologi 
återfanns, varken bifogad eller i anslutning till dessa handlingar i arkivkontexten. 
Museet för nordiska fornsaker var dock inbjudna till mötet, som skulle hållas 24 
november 1995254.  

Ett uppföljande möte tycks sedan även ha hållits i januari 1996 då 
minnesanteckningar från detta möte med museikommittén fanns bevarat i arkivet. 
Där informerades det om universitetets SESAM-ansökan samt läget beträffande 
Gustavianums ombyggnad. Det förestående utformandet av ett universitets-
historiskt museum i Gustavianum och planering av dess utställningar diskuterades 
också. I minnesanteckningen står det också att Bo Gräslund informerade om att 
det arkeologiska museet av säkerhetsskäl skulle placeras på Gustavianums översta 
våning, där antikmuseet då var beläget255. Vad säkerhetsskälen var låter tyvärr inte 
arkiven oss veta. Diskussionerna kring utställningar verkar fortsätta och i februari 
skickas en inbjudan ut med anledning av arbetet med inrättandet av det 
universitetshistoriska museet i Gustavianum kommit igång och att ett invignings-
datum nu var satt till 17 juni 1997. I och med detta bjöds övriga museer inom 
universitetet in för att diskutera de framtida formerna för samverkan256.  

Handlingarna rörande den förestående flytten sammantaget med inbjudan till 
möte om SESAM-projektet tillåter uppmålandet av en intressant bild av 
                                                
252 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1 (1995) Inbjudan. ”Angående ansökan om medel för registrering, 
dokumentation och vård av samlingar” s. 1.  
253 Ibid, s. 2.  
254 Ibid, passim. 
255 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. Öhman, C. [1996] ”MINNESANTECKNINGAR från museikommitténs 
sammanträde den 12 januari 1996.” 
256 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. (1996) Inbjudan. Dnr 7320/94. ”Universitetsmuseet i Gustavianum”  
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förvaltningsförhållandena. Dels framgår det att samlingarna, speciellt Valsgärde-
samlingen, är i ett mycket dåligt skick vid denna tid och dels syns tecken på att 
åtgärder eftersträvas på universitetsnivå. Detta skiljer sig från hur det såg ut i 
handlingarna från 1960- och 70-talen då yrkandet på åtgärder kom från prof. 
Almgrens håll snarare än att museerna bjuds in av universitetet att göra en 
behovsinventering. Till skillnad från bilden man får från byggnadsplanerna från 
1960-talet så är det också lösningar på mer detaljnivå som eftersträvas nu på 
1990-talet, vård- och registreringsinsatser.   

Från april 1996 finns den första handlingen med en plan för evakuering och 
arkivering inför flytten av Gustavianums samlingar till Husbyborg, den så kallade 
”Etapp I”. Handlingen är en promemoria, där underlag för kostnadsberäkning för 
Etapp I presenteras, d.v.s. evakuering ur Gustavianum, ned- och uppackning samt 
därtill nödvändig dokumentation och skadeinventering. (Etapp II beskrivs i 
handlingen som arbetet med uppställningen av de nya utställningarna i 
Gustavianum och de mer omfattande konserveringsinsatserna och monteringarna) 
I handlingen finns beskrivningar av Antiksamlingen, Viktoriamuseet, Nubien-
samlingen samt Institutionen för arkeologi och Museet för nordiska fornsaker, 
respektive ansvarig prefekt, nuvarande placering, typ av samling och beräknad 
volym257. Enligt handlingen förvaras och Museet för nordiska fornsaker vid tiden 
på flertalet ställen: Museum Gustavianum 2tr, i föremålsarkivet på Gustavianums 
bottenvåning och källare, i Skandalhusets källare och i källaren och i studielokaler 
på plan 3 på S:t Johannesgatan 11. Samlingens omfattning anges uppgå till minst 
en halv miljon arkeologiska och kulturhistoriska föremål, i första hand av järn, 
brons och sten men även av till exempel textil, trä, läder, glas och papper258. I april 
har en plan för flytten med beräknad kostnad utarbetats och i ett utskick till 
berörda parter presenteras en plan med varje institutions ansvar vid flytten till 
Husbyborg, som ska ske etappvis under våren och sommaren samma år. Varje 
institution förväntas ha en ansvarig person vid pålastning och en vid avlastning 
och ansvara för att det finns en tydlig uppfattning om detaljordningen vid lastning 
och lossning. Från det bifogade flyttschemat framgår det att museet för nordiska 
fornsaker skulle flyttas 17-23/6259.  

En månad därpå följer ett utskick angående Etapp II: Inrednings- och 
utrustningsprogram. Där skriver Christina Risberg att då inflyttning i Husbyborg 
nu på börjats bör arbetet börja med att ta fram ett underlag för föremålsarkivets 
inredning och utrustning. Detta för att få en så smidig övergång och bra 
arbetsmiljö som möjligt. I handlingen, ett PM, skriver Risberg att universitetet 

                                                
257 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. (1996) ”Gustavianums samlingar Etapp I: Evakuering och arkivering – 
Underlag för kostnadsberäkning”  
258 Ibid, s. 6.  
259 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. Nordström, H-Å. (1996) ”Till Gustavianums prefekter, Marianne 
Lindfors och övriga flyttansvariga!”  
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troligen kommer står för kostnaden för inredning och möbler men att varje 
institution sannolikt kommer att få stå för övrig utrustning samt driftorganisation 
och driftsbudget. Med hjälp av fortsatt arbete med inventering av behov och 
önskemål ska en kostnadsberäkning för föremålsarkivets inredning sedan arbetas 
fram260. Planeringsarbetet och flytten fortgår och i december 1996 förmedlar 
Christina Risberg en sammanställning av kostnaderna för flytten till Husbyborg 
(Etapp I) dittills. Sammanställningen visar att Museet för nordiska fornsakers 
konserveringskostnader, som det budgeterats 16 000 kr till, uppgått till 99 044 kr 
vilket innebär att det disponibla beloppet för konservering vid tiden för 
handlingens författande var -83 044 kr261. Även vad de gäller de andra samlingarna 
har budgeten spruckit på flera punkter262. Ur dessa handlingar kring flytten 
framgår det att samlingarna innan flytten hamnat i en situation som överens-
stämmer väl med definitionen som Voss gav av föräldralösa samlingar. Utspridd 
på ett antal olika platser i Uppsala och i flera fall inte förvarad under lämpliga 
förhållanden hade delar av samlingen blivit så nedbrutna att kostnaden för deras 
konservering uppgick till nästan 100 000 kr, över 80 000 mer än vad som 
budgeterats för. Denna missbedömning tyder på att nödvändig information om 
samlingen och dess tillstånd inte hållits uppdaterad nog för att en rimlig 
bedömning av hur illa däran fynden var kunde göras.  

Förutom flytten till Husbyborg, inrättandet av ett nytt universitetsmuseum i 
Gustavianum och universitetets ansökan till SESAM-projektet föreslogs också 
under denna tid en sammanslagning av institutionerna för antikens kultur och 
samhällsliv, arkeologi och egyptologi. I och med den temporära flytten av de 
berörda institutionerna under ombyggnaden av Gustavianum gav rektor i uppdrag 
åt historisk-filosofiska sektionsnämnden att förbereda en sammanslagning av 
dessa till en institution. Institutionerna skulle bli institutionen för arkeologi och 
antikens historia och skulle få gemensamma lokaler, ledning och administration, 
men respektive ämnesavdelningar skulle i vetenskaplig mening vara själv-
ständiga263. Rörande de till institutionerna hörande museerna i Gustavianum skrivs det:  

Under den tid vi arbetat med förslaget har universitetet beslutat att de i Gustavianum inrymda 
museerna ska bilda en egen enhet finansierad som övriga av universitetets gemensamma 
ändamål och vara organisatoriskt skild från institutionen. Det betyder att organisationen och 
driften av museerna faller utanför den nya institutionens organisation.264  

 

                                                
260 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. Risberg, C. (1996) ”Föremålsarkiven i Husbyborg Etapp II: Inrednings- 
och utrustningsprogram”  
261 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. (1996) ”Till Gustavianums prefekter och övriga flyttansvarige” s. 2.  
262 Ibid, s. 1.  
263 Citat från: MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. Blom, M. Tiscornia, A. (1996) Förslag. Dnr 4781/96. 
”Förslag till inrättande av Institution för arkeologi och antik historia.”  
264 Ibid. passim.  
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Av detta stycke verkar det som att den nya institutionen för arkeologi och antikens 
historia inte längre skulle ha något ansvar för driften eller organisationen av 
samlingarna. Dock kommer ett par handlingar från 2005, komplicera den bilden 
något, dessa kommer att diskuteras i nästa avsnitt.  

Under denna period av stora organisatoriska förändringar låg Valsgärde-
samlingen inte orörd. Då de sista förberedelserna för flytten till Husbyborg görs 
på våren 1996 lånas också föremål ur samlingen ut till Upplandsmuseet för 
utställning. Baserat på lånehandlingarna är 1990- och 00-talen den perioden i 
samlingens liv med mest intensivt externt användande. Det vanligast angivna 
syftet för lån vid den här tiden är dock analys eller forskning uppblandat med en 
del lån för t.ex. fotografering snarare än utställning. Tyvärr förekommer det även 
många handlingar där låntagaren inte specificerat syftet för lånet. I lånehandlingar 
finns ett flertal individer representerade, varav några mer återkommande än andra. 
För en mer detaljerad överblick se bilaga 2. En av de återkommande låntagarna är 
en forskare, som lånade ett antal olika föremål under åren 1996, 1999 och 2000. 
För de flesta av hennes lån var det angivna syftet forskning eller analys men för 
ett lån av textil och läder från vgde 12, 1999, angav hon att föremålen lånades för 
en students CD-uppsats265. Under 2000 tog sedan den studenten själv ut ett antal 
fyndnr från vgde 10 och 12 för analys266. Även Peter Lindbom vars B-uppsats från 
1992 fanns bevarad i arkivet finns representerad bland låntagarna. Förutom hans 
förteckning över Valsgärdes pilspetsar året efter B-uppsatsen267 lånade han 1997 
ett bronsbeslag för fotografering och analyserade 2001 kol och ben från flera 
gravar. Samma år lånade han också benfragment för datering. Han tycks utgöra ett 
exempel på att studenter kunde komma i kontakt med samlingen, och i hans fall, 
visa fortsatt intresse för den därefter. Ett annat återkommande namn är Anne-
Sofie Gräslund som bland annat lånat pärlor och kapslar från flera gravar.268 Hon 
lånade även flera pärmar med protokoll och anteckningsböcker 1997, det angivna 
syftet var ”SIV projektet”269. Överläget mest representerad bland låntagarna är 
dock Else Nordahl, som först dök upp i handlingarna då hon agerade mottagare av 
de föremål som lånats av The British Museum och the Metropolitan museum of 
art 1981. Mellan 1998 och 2002 tog hon vid ett antal tillfällen ut föremålslån men 
vanligast bland hennes lån är lån av diabilder på fynd eller fältplaner, alt. faktiska 
fältplaner. Under 2002 lånade hon både fynd och diabilder av planritningar och 
fältplaner för renritning men också för föreläsning. Hennes lånehandlingar är de 
som mest tyder på bearbetningsaktivitet i samlingen snarare än enskilda forskares 

                                                
265 MGS, Uppsala. MG UMF-Arkiv F7:1. Anita Malmius (1999) se bilaga 2. 
266 MGS, Uppsala. MG UMF-Arkiv F7:1. Cecilia Lindblom. (2000) se bilaga 2. 
267 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Lindblom, P. (1994) ”Valsgärdegrävningarna 1928-1955”; MGS, 
Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:1. Lindblom, P. (1993) Förteckning över pilspetsar. 
268 Se bilaga 3. Externt användande: lån & beställningar. 
269 MGS, Uppsala. MG UMF-Arkiv F7:1. Gräslund, A-S. (1997b) se bilaga 2. 
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projekt270. Ansökningar om foton, diabilder och planer för undervisning gjordes 
också av Anneli Sundqvist 2001271 som vi ett i översikten över forskningsläget 
sedan kom att skriva ett bidrag till antologin om Valsgärde från 2008. Generellt 
beskriver resterande lånehandlingar engångslån av föremål eller prover för analys, 
från enskilda eller flera gravar. I några fall togs lån för avbildning, fotografering 
eller bildbearbetning och Institutionen för arkeologi och antikhistoria, som var 
relativt nyformad då, ansökte år 2000 om bilder på föremål från flera gravar för 
publicering på hemsida272.  

 

Återupptagen bearbetning (2003 – 2012) 
 

Framme på början av 2000-talet hade flytten till Husbyborg genomförts och de 
handlingarna ur arkivet som fyllt urvalskriterierna för perioden 2003-2012 rör dels 
ansvaret för och organisation av Husbyborgs föremålsarkiv och dels försök att på 
allvar återuppta bearbetningsarbetet av bland annat Valsgärdesamlingen. En 
problemfaktor som framgått ur tidigare beskrivna handlingarna är att 
universitetets seminarieutgrävningar genererar mycket material som gör att 
samlingarna växer mycket snabbt. Först märktes detta explicit i handlingarna då 
prof. Almgren 1968 anhöll om extra magasinsutrymme med anledning av den 
snabba tillväxten av samlingarna orsakad av seminarieutgrävningarna. Samlingar 
som växer utan att förvaltning och bearbetning hinner med är något som även 
lyfts inom forskningen kring den arkeologiska samlingsförvaltningskrisen. Försök 
att åtgärda problem av det slaget i museet för nordiska fornsakers samlingar 
påbörjades av arkivet att döma på 2000-talet.  

I arkivet finns en tabell från 2003 där Svante Norr försökt att kartlägga de 
seminare- och forskningsutgrävningar som utförts i Uppland av Inst. för arkeologi 
och antik historia, eller tidigare versioner av densamma. I tabellen beskrivs vart 
utgrävningar gjorts och av vilken karaktär och datering de är, men också vem som 
var ansvarig och ifall den publicerats. I en kommentar på tabellen skriver Norr att 
de luckor som finns i tabellen beror på att tiden varit knapp och att han inte hunnit 
jaga folk så intensivt som hade varit nödvändigt. Han skriver också att flera av de 
han hade behövt tala med varit helt oanträffbara. Norr hade inte heller haft 
möjlighet att ta sig till Husbyborg för att undersöka deras arkiv273, han skriver att:  

                                                
270 Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar. 
 
271 MGS, Uppsala. UUA MGS F2:1. Sundqvist, A. (2001) se bilaga 2. 
272 Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar 
273 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Norr, S. (2003) ”Seminariegrävningar m.m. utförda i Uppland 
av Inst. För arkeologi och antik historia (tidigare Inst. För arkeologi, Inst. För arkeologi särskilt 
nordeuropeisk, Inst. För nordisk och jämförande fornkunskap, etc.)”	  
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Det kan alltså finnas enstaka arkivrapporter som ligger och möglar i något hörn i förrådet. Jag 
kan också ha missat mindre grävningar som inte förärats någon artikel i Tor och glömts bort 
av institutionens personal.274  
 

Vidare skriver Norr att tre utgrävningar markerats med fetstil som prioriterade för 
rapportering, av vilka en är Valsgärde gravfält. Valsgärde är också en av de två 
som han markerat med gråton som högst prioriterade. Han skriver att Else 
Nordahl arbetar med de vikingatida båtarna och att brandgravarna ligger på Anne-
Sofie Gräslund och att Birgit Arrhenius håller på med vgde 5. Slutligen skriver 
Norr att han vet att ekonomiskt bidrag här vore till mycket stor nytta275. Av 
handlingen i stort, men också av den citerade kommentaren om att arkivrapporter 
skulle kunna ligga och mögla i ett hörn på Husbyborg går det återigen ana att det 
inte bara Valsgärdesamlingen utan stora delar av museet för nordiska fornsakers 
samlingar blivit föräldralösa. Dock visar handlingarna på fortsatta försök att 
åtgärda den situationen. Från minnesanteckningar från ett samrådsmöte i 
Husbyborg mellan prefekt för institutionen för arkeologi och antik historia Ola 
Kyhlberg och 1:a antikvarie Christina Risberg vid Museum Gustavianum kan man 
utläsa att ansträngningar gjordes för att samordna arbetet med att hitta lösningar. I 
det här fallet genom att bena ut ansvarsområden och riktlinjer för verksamheten i 
föremålsarkivet. Dels diskuteras frågor om fyndfördelning av material från 
institutionens grävningar men också frågor om vem som har ansvaret att 
exempelvis bevilja lån, nu när museet för nordiska fornsaker är organisatoriskt 
skilt från institutionen för arkeologi och antik historia. Det hade beslutats att vid 
lån från samlingarna som är utställda på Museum Gustavianum eller finns i 
föremålsarkivet på Husbyborg så ska beslut tas av MG efter samråd med 
institutionen. Från minnesanteckningarna framgår det också att man under året, 
d.v.s. 2004, hoppas kunna diskutera planering för ansökan om medel för fortsatt 
bearbetning i de delar av samlingen som kräver det. Man diskuterade specifikt 
behovet av upprättande av databaserat inventarium över föremål bland annat i 
Valsgärdesamlingen samt behovet av att digitalisera foton, ritningar och annan 
dokumentation. Man diskuterade möjligheten att åter söka medel för Valsgärde-
projektet från Riksbankens strukturfond. Man tycks också ha diskuterat möjligheten att 
deponera hela eller delar av båtmaterialet vid sjöhistoriska museet276.  

Problemen med situationen för samlingarna i Husbyborg verkar nå någon 
form av kulmen 2005 då prefekt Bengt Turner skriver i ett brev till rektor 
angående institutionens kostnader för föremålsarkivet. Turner skriver att han, och 

                                                
274 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Norr, S. (2003) ”Seminariegrävningar m.m. utförda i Uppland 
av Inst. För arkeologi och antik historia (tidigare Inst. För arkeologi, Inst. För arkeologi särskilt 
nordeuropeisk, Inst. För nordisk och jämförande fornkunskap, etc.)” Citat från s. 3.  
275 Ibid. 
276 MGS, Uppsala. MG Husbyborg Arkiv F1:1. Risberg, C. (2004) ”Minnesanteckningar från samrådsmöte i 
Husbyborg 27/10”  
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tidigare även prefekt Ola Kyhlberg, skriver till rektorn med anledning av att 
institutionens kostnad för förvaringen av arkeologiska föremål ur universitets 
samlingar i Husbyborg med bred marginal överstiger den nytta institutionen har 
av samlingarna. Han menar att förutom ett litet antal föremål, som kan huseras i 
ett rum på Engelska Parken, bör samlingarna arkeologiskt material upphöra att 
vara deras ansvar. Samlingar som Valsgärde och Asinesamlingen bör tas omhand 
av och belasta universitetsgemensamma konton medan majoriteten av övrigt 
material borde överföras till ansvarsmuseum som Upplandsmuseet samt till 
Riksantikvarieämbetet för vidare uppsortering och fyndfördelning. De skriver 
också att det kan bli svårt att förmå andra museum att ta emot föremålen, varpå 
man bör överväga avyttring som yttersta åtgärd, så att medel kan frigöras för att 
berika övrig föremålsvård277. Tre månader senare utkom rektor med ett beslut i 
ärendet. Institutionen för arkeologi och antik historias anhållan om lättnad av 
kostnader för föremålsarkivet i Husbyborg hade däremellan remitterats till 
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Museirådet och 
Styrelsen för Museum Gustavianum. I beslutet medger universitetet att de har ett 
stort ansvar för samlingar som är en del av universitetets gemensamma kulturarv 
och att de därmed har ett bindande museiåtagande. Dock måste frågan om 
kostnadsfördelning prövas i den årliga verksamhetsplaneringen inom humanistisk-
samhällsvetenskapliga området. Rektor påpekar också att de åtgärder som 
institutionen yrkade på angående överförande av föremål till andra museum eller 
RAÄ hindras av att ett stort antal av institutionens forsknings och utbildnings-
grävningar inte färdigrapporterats eller katalogiserats och därmed inte kan 
fyndfördelas till annat museum. Behovet av extra medel för kartläggning och 
rapportering av det arkeologiska materialet i Husbyborg ses som mycket 
angeläget och en översyn av detta slag skulle bl.a. syfta till att överföra vissa 
samlingar till andra museum. Rektor beslutar att till institutionen anvisa 90 000 kr, 
som skulle motsvara ungefär två månadslöner, för kartläggning av det 
arkeologiska materialet samt upprättandet av en åtgärdsplan. Det nämns också att 
det vore lämpligt att institutionen i samråd med Museum Gustavianum tar tillvara 
de möjligheter som erbjuds av att Regeringen nyligen till Statens Kulturråd 
uppdragit att förbereda sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn (U 
2005/7946/Kr)278. Ett utredande av förhållanden i Husbyborg verkar sedan ta vid. I 
ett PM från samma månad 2005 som rektorn utkom med sitt beslut redovisas 
ämnesvis användandet av samlingarna i föremålsarkivet. Redogörelsen är 
uppdelad efter användande för grundutbildningen, forskning/forskarutbildningar 
och sist andra forskare, följt av en lista över publikationer baserade på arbete på 
                                                
277 MGS, Uppsala. MG Husbyborg Arkiv F1:1. Turner, B. (2005-08-26) Brev till rektor. Dnr 2005/18. 
”Institutionens kostnader för föremålsarkivet i Husbyborg”  
278 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Sundqvist, B. Rathsman, I. (2005) Beslut. UFV 2005/1477. 
”Institutionens kostnader för föremålsarkivet i Husbyborg”  
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materialet i Husbyborg. Svaren för arkeologiutbildningen är ytterst sparsmakade. 
De skriver att det för närvarande förläggs ungefär 1 dag varje termin för 
grundutbildning till Husbyborg och att ifall den begränsade studiesamlingen 
istället inryms till institutionen skulle detta kunna reduceras till noll. Utöver det 
angavs att Husbyborg användes för en halvdags ritövningar på C-nivå och att det 
sedan 2000 inte skrivits några studentuppsatser baserade på Husbyborgmaterial. 
Vidare har institutionen angivit att internationella forskarbesök uppgår till ca 5-10 
per år och utöver det besöker omkring 20 svenska forskare och studenter 
föremålsarkivet per år. De skriver även att det för närvarande inte pågår någon 
doktorsforskning på källmaterial som är arkiverat i Husbyborg. I den bifogade 
litteraturlistan är fältet för arkeologi tomt, för jämförelse uppgår listan för antikens 
kultur och samhällsliv till strax över tre sidor. Av de betydligt mer utförliga 
redogörelserna om användandet av Husbyborg-material som lämnas för Antikens 
kultur och samhällsliv framgår det att efter ett uppsving av intresse på 90-talet så 
hade intresset för forskning på Husbyborgs material dalat avsevärt åren kring 
handlingens författande279. Denna bild tycks styrkas av lånehandlingarna, som 
efter den ovan beskrivna tätheten av lån från perioden ca 1990-2002 visar på en 
period utan några ansökningar om lån för forskning eller analys fram till 2009 (se 
bilaga 2). Den syn på samlingarnas betydelse som förmedlas här kontrasterar 
starkt med den som framträdde ur handlingarna från Valsgärdessamlingens tidiga 
liv, från 1930- till 1970-talet.  

Den kartläggning av arkeologisk material i Husbyborg och tillhörande 
åtgärdsplan som rektor tillsatte i och med sitt beslut blev klart i februari 2006. 
Maria Dahlström och Anneli Sundqvist fick i uppgift att sammanställa en översikt 
som skulle möjliggöra bearbetning och rapportering av materialet och en 
handlingsplan för detta. Det som skulle kartläggas bestod framförallt av material 
från seminarieutgrävningar. Dessa hade sedan tidigt 1900-tal varit ett konstant 
inslag i utbildningen och institutionen hade med tiden ackumulerat stora mängder 
material som av olika skäl inte presenterats i regelrätta rapporter. Vid tiden för 
utredningen hade förvaltningen av de arkeologiska fynden dock övergått till 
Museum Gustavianum, en fristående omorganisation av vad som tidigare var det 
institutionsanknutna Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker. 
Utredarnas målsättning var att ta reda på vilka undersökningar som genomförts 
samt om de blivit rapporterade och fyndfördelade. Ifall undersökningarna inte var 
rapporterade sökte författarna ta reda på vem som hade ansvaret och ifall det gick 
att kontakta den personen. Vidare undersökte de i vilket tillstånd rapport och 
dokumentationsmaterial befann sig och hur omfattande arbetet med färdig-
ställande av rapporter skulle kunna bli.280. Under ”Logistiska problem” beskrev de 
                                                
279 Ibid, s. 2. 
280 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Dahlström, M. & Sundkvist, A. (2006) ”Kartläggning av 
arkeologiskt material i Husbyborg och upprättande av åtgärdsplan.” s. 1.  
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liknande problem som Norr uppmärksammat då han sammanställt tabellen över 
seminariegrävningarna några år tidigare. De skrev att det inte hade varit helt 
enkelt att avgöra om en undersökning blivit rapporterad eller inte, speciellt då 
tidsplanen var mycket knapp hade de i vissa fall tvingats lita till andrahands-
uppgifter. De skrev med anledning av detta att en åtgärdsplan borde tas fram för 
kompletterandet av UMF:s arkiv med alla befintliga rapporter, något som skulle 
åtgärda framtida kartläggningar och uppföljning281. Med UMF:s arkiv menar de 
arkiven tillhörande museet för nordiska fornsaker. Valsgärdematerialet om-
nämndes i rapporten men återfanns i kategorin av fyndkontexter som avförts från 
undersökningen. Följande anledning gavs för detta: 

8.2.1 Båtgravfältet, Valsgärde, RAÄ 209, G:a Uppsala sn 

Publikation av båtgravarna från Valsgärde håller på att färdigställas av Else Nordahl och 
Bengt Schönbäck. En publikation av brandgravarna planeras av Ann-Sofie Gräslund och John 
Ljungqvist.282 
 

Vidare presenteras förslag på åtgärder rörande det material som avförts av sådana 
orsaker, då de inte avförts för att de är färdigrapporterade bör återkommande 
uppföljning med 2-3 års intervaller genomföras för att säkerställa att de blir 
rapporterade283. Den föreslagna generella åtgärdsplanen som presenterades på 
basis av utredningen var uppdelad i två delar. Del 1 bestod av de 3 punkterna: 
upprättande av rapportarkiv, lokalisering av grävningslokaler med hjälp av GPS 
och framtida finansiering. Där högst prioritet utan tvekan var att arbeta för att få 
fram mer medel284. Del 2 handlar om ansvarstagande. Det hade framgått att stor 
osäkerhet råder om vilka institutioner som har ansvar för vilket material, en 
ansvarsuppdelning hade påbörjats men var långt ifrån färdig. Som del av det 
arbetet hölls ett möte på Museum Gustavianum den 15/3 2006 med resultatet att 
materialet delades upp i 6 grupper. Museet ansåg sig ha ansvar för grupp 2, 3 och 
4: material som ska fyndfördelas till UMF, material som är fyndfördelat till UMF men 
ej rapporterat och material som är rapporterat och fyndfördelat men ej accederat285.  

Det såg vid den här tiden ljust ut för att bearbetningen av samlingarna i 
Husbyborg, Valsgärdesamlingen inräknad, äntligen skulle kunna slutföras. I två 
tidningsartiklar, en från universitets personaltidning Universen 2006 och en ur 
UNT från 2007 artikuleras dessa förhoppningar. Artiklarna heter ”Nu ska det bli 
ordning på historien” respektive ”Trettio ton krukskärvor ska in i databaser” och 
beskriver båda hur nya medel nu ska leda till att samlingarna blir inventerade och 

                                                
281 Ibid, s. 2.  
282 Ibid, s. 15.  
283 Ibid, s. 16. 
284 Ibid, s. 18.  
285 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. [Dahlström, M. & Sundkvist, A.] [2006] ”Åtgärdsplan”  
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införda i databaser286. I det undersökta arkivmaterialet återfanns dock ingen 
återkoppling på dessa initiativ. De sista handlingarna som rör förvaltning och 
bearbetning är först en förteckning från 2008 med de oroväckande rubrikerna 
”Föremål i direktkontakt med vatten” och ”Föremål utsatta för fuktighet” följt av 
listor på flera föremål från olika valsgärdegravar287. Sedan en rapport från 2011 
över Universitetets samlingars magasin inför en flytt till nytt icke fastställt arkiv. 
Inledningsvis i rapporten framgår det att föremålsarkivet i Husbyborg växt 
betydande sedan 1996 och att det nu råder platsbrist, till den grad att samlingen 
spillt över i exempelvis seminarierum, som inte är anpassade till det ändamålet. 
Rapporten utgör därmed ett första steg i en förestående flytt av samlingarna288. 
Vad det gäller samlingarna som tillhör Museet för Nordiska fornsaker skriver 
utredaren att ett mycket stort problem är förvaringen av benmaterial, i oskyddade 
fyndbackar289. I övrigt är rapporten av mycket allmän karaktär och föreslår riktlinjer för 
behövd lokalyta och inredning inför val av ny lokal för föremålsarkivet.  

Mellan dessa två dokument finns lite aktivitet bevarat i lånehandlingarna, men 
inte mer än att olika forskargrupper vid två separata tillfällen tog prover för analys 
på material i Valsgärdesamlingen 2009. Under 2009 lånades också flera föremål 
som nämnt ut till basutställningen samt en temporär utställning på Gamla Uppsala 
museum290. En av de analyser som gjordes 2009 var C-14 dateringar på djurben på 
initiativ av bland annat John Ljungqvist, som året därpå också tog ut 2 mappar 
med ritningar för skanning291. Senare, 2012, lånade en annan forskare också 
ritningar och figurer gjorda av Fridell, Dyverman och Odencrants för 
publicering292. Den sista aktiviteten kring samlingen som omfattas av studien är 
införlivandet av bildmaterial från utgrävningar av bland annat båtgravar i Gamla 
Uppsala i Upplandsmuseets bilddatabas för digitalt tillgängliggörande genom 
DigitaltMuseum, Kringla och Europeana 2012293. Det är författarens uppfattning 
att det är i detta skede samlingen befinner sig vid tiden för studiens utförande. 
Den flytten som planerades inför 2012 har genomförts och samlingen finns vid 
författandet i enheten Museum Gustavianum Samlingars föremålsarkiv. Med 
början 2015 har arbetet med inventering av båtgravarna från Valsgärde utförts av 

                                                
286 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Universen Nr 4 (12-05-2006) ”Nu ska det bli ordning på 
historien”; MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Uppsala Nya Tidning. (2007-03-25) ”Trettio ton 
krukskärvor ska in i databaser”  
287 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Christina Risberg, C. (2008) ”Föremål i direktkontakt med 
vatten” & ”Föremål utsatta för fuktighet”  
288 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. (2011) Wulff Krabbenhöft, R. ”RAPPORT ÖVER 
UNIVERSITETS- & KONSTSAMLINGARNAS MAGASIN MUSEUM GUSTAVIANUM” s. 1.  
289 Ibid, s. 2.  
290 Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar 
291 MGS, Uppsala. UUA MGS F2:1. Ljungqvist & Herschend (2009) se bilaga 2. 
292 MGS, Uppsala. UUA MGS F2:1. Gunnel Larsson. (2012) se bilaga 2. 
293 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. Upplandsmuseet (2012) ”AVTAL AVSEENDE DIGITALISERING 
AVSEENDE DIGITALISERING AV BILDMATERIAL”  
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studenter vid Uppsala universitet inom ramen för deras praktik. Dessutom har nytt 
hopp om att publicering och rapportering äntligen ska slutföras väckts i och med 
de omfattande projektmedel som tilldelats prof. Neil Price vid institutionen för 
arkeologi och antik historia vid Uppsala Universitet. Från den plan för projektet 
som hittills tillgängliggjorts framgår det att bearbetningen av Valsgärdesamlingen 
utgör en viktig del i arbetet med projektets ambition att studera och kartlägga 
vikingafenomenet.  
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Epilog 
Denna biografi slutar här, men Valsgärdesamlingens museala liv är långt ifrån 
över, tvärt om står den inför ett spännande nytt skede i sitt liv. Ett skede som 
förhoppningsvis kommer innebära att den i framtiden inte längre kan fungera som 
ett exempel på den arkeologiska samlingsförvaltningskrisen. Att samlingen kan 
det idag, har tydligt framgått i arbetet med denna studie. Dock har objektbiografin 
också tydligt illustrerat det enskilda fallets komplexitet: flera olika faktorer har 
lett till att Valsgärdesamlingen är i skick den befinner sig idag, och i denna epilog 
kommer dessa reflekteras över i mer detalj.  

Valsgärde har inte haft ett musealt liv under ideala förhållanden, men som 
illustreras av samlingsförvaltningskrisen är det inte en ovanlighet för arkeologiska 
samlingar. Idealt bör tiden mellan utgrävning och sedermera införlivande i ett 
museums samlingar vara tiden då bearbetning och katalogisering sker. Detta är 
förutsättningar som avgör hur användbar en samling kommer vara och som sätter 
nivån för hur väl den kan bevaras för framtiden. En ansvarsfull katalogisering och 
bearbetning bör sedan följas av den publicering som är nödvändig för att en 
arkeologisk utgrävning ska, enligt Fagan (1995), vara något annat än simpel 
plundring. I forskningen kring den arkeologiska samlingsförvaltningskrisen 
presenteras ett antal faktorer som kan orsaka att samlingen hamnar i en 
förvaltningsmässig kris. Den första faktorn som framkom i forskningen var brist 
på standarder för registrering i fält kombinerat med bristfällig kommunikation 
mellan fältarkeologer och förvaltningspersonal på museum, se t.ex. Marquardt et. 
al. (1982). En faktor som senare lyfts är ansvariga arkeologers ointresse för det 
arkeologiska efterarbetet, se Fagan (1995) och Kersel (2015). Dessa faktorer kan 
leda till att en samling inte katalogiseras, rapporteras eller publiceras på ett 
ansvarsfullt sätt. En vanlig ytterligare faktor som kan bidra till att orsaka detta är 
ekonomiska svårigheter, som exempelvis kan uppstå om budgetering inför 
utgrävningar inte inkluderat efterarbetet, se Voss (2012). Om samlingen sedan i 
ett underrapporterat och underbearbetat tillstånd görs föräldralös, som Voss kallar 
det, riskerar situationen för dess bevarande och användbarhet att snabbt bli 
krisartad. Några eller samtliga av dessa faktorer kan resultera i en 
förvaltningssituation som är problematisk i avseende på bevarande och 
användande. Den blir sedan en full samlingsförvaltningskris av att 
insamlingstakten från andra utgrävningar av olika skäl ökat utan att förvaltningen 
hunnit med vilket gör att hela den förvaltande organisationen påverkas. Med 
utgångspunkt i dessa faktorer kan vi börja fundera på vad Valsgärdesamlingens 
museala liv kan säga om samlingsförvaltningskrisens förekomst och karaktär i 
detta fall av svensk arkeologisk samlingsförvaltning. 

Låt oss först se över brist på standarder och kommunikation med museet som 
ska ta emot fynden i fallet Valsgärde. Från fotokopiorna på fullmakterna framgår 
det att det fanns regleringar för utgrävningar, där redogörelse för varje grävning 
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krävdes av RAÄ kort efter varje avslutad utgrävning294. Från Floderus framgår det 
också att förteckningar över fynd också rutinmässigt skulle skickas in till RAÄ för 
varje utgrävd grav eller anläggning295. I fråga om kommunikation med mottagande 
museum så var utgrävare och museum samma aktör i det här fallet, och ansvarig 
för båda var prof. Sune Lindqvist. Kommunikationsproblem förelåg snarare, om 
någonstans, mellan museet för nordiska fornsaker och RAÄ. De problem som 
rörde reglering var heller inte brist på sådana utan att samlingen kom till i en tid 
då regleringarna var i förändring. Detta är väl belyst av de handlingar som arkivet 
erbjudit kring de sakkunnigas förslag på förändringar inom fornminnesvården. 
Tveklöst påverkades Valsgärdesamlingen av att reglerna för hembudsplikt till 
centralmuseet SHM var under omförhandling, något som styrks av att Sigurd 
Curman å RAÄ:s vägnar 1935 uttryckligen skrev att fyndfördelningen av 
Valsgärdematerialet var av principiell betydelse296. Museet för nordiska fornsaker 
fick under denna tid kämpa för rätten att behålla fynd från utgrävningar de själva 
utfört och bekostat, Valsgärde inkluderat. Den tydligaste effekten detta hade på 
samlingens förvaltning var att det avsevärt fördröjde dess officiella etablering som 
samling. Fram till dess att fynden slutligen fyndfördelades till museet för nordiska 
fornsaker befann sig samlingen i ett ca 20 år långt arkeologisk-musealt limbo. Att 
det rådde oklarhet kring ifall samlingen skulle få bli kvar på museet bör onekligen 
ha haft påverkan på arbetet med dess musealisering.  

Hur har det då sett ut med Fagans oansvariga arkeolog som plundrar under 
den falska forskningsflaggan utan att någonsin publicera något? Från 
arkivhandlingarna är det svårt att hävda att det skulle vara Lindqvist ointresse för 
efterarbete som legat till grund för att materialet inte publicerades. Fördröjningar 
berodde ständigt på brist på medel eller på Fil. Dr. Greta Arwidssons brist på tid. 
Arwidssons arbete som landsantikvarie på Gotland innebar enorm arbetsbörda och 
åtminstone för en tid lade hon arbetet med Valsgärde åt sidan för att bredda sin 
kompetens inför ansökan till en professur. Det är tydligt att för Arwidsson kom 
livet och den fortsatta arkeologiska karriären i vägen för hennes arbete med 
Valsgärdes bearbetning297. Det är möjligen i henne, om någon, det går att se den 
problematik som Fagan och Kersel beskrivit. Det är dock mycket viktigt att ta i 
beaktning att Lindqvist upprepade gånger skrev i sina ansökningar om anslag att 
medel saknades för att avlöna Arwidsson, såväl som andra som arbetade med 
samlingen. Medel saknades även för tryckning då manuskript äntligen 

                                                
294 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I1:1. Se; fotokopior av ett flertal av handlingarna samlade 
mellan syrafritt papper märkt ”Grävningstillstånd”.  
295 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948)  
296 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Curman, S. För RAÄ. (1935) Fotokopia av svarsskrivelse. RAÄ 
Dnr 1577/35.  
297 Se MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Korrespondens, kvitton och verifikationer rörande publikation, 
anslag, tryck o.dyl.  
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färdigställts298. Beskrivningen av problematik som grundar sig den arkeologiska 
professionens prioritering av grävning före bearbetning nyanseras avsevärt i fallet 
Valsgärde. Det blir svårt att klandra yrkespersoner för att de avstått från att arbeta 
utan lön, eller jobbat långsamt eftersom arbetet tvunget skett på deras fritid, trots 
att detta haft stor påverkan på hur ansvarsfullt ett arkeologiskt material 
behandlats. Trots att finansiering var ett ständigt problem under denna tid av 
samlingens museala liv framgår det att speciellt Lindqvist jobbat hårt för att finna 
sätt att reducera kostnader och åtgärda de finansiella svårigheterna. Dels på 
informell väg som rörande myntbestämningarna299 och dels, som vid ett tillfälle, 
tack vare att tryckeriet Almqvist & Wiksell erbjöd rabatt300 samt senare förlängd 
kredit301. Lindqvist sökte även privata donationer utöver de fonder som han sökt 
medel från och åtminstone vid ett tillfälle lyckades han med detta302. En del av den 
museala bearbetningen skedde dessutom med hjälp av studenter303. Att låta 
studenter genomföra bearbetning genom studentarbeten är inte ovanlig praxis 
inom arkeologi knuten till ett universitet. Det reducerar kostnader samtidigt som 
det utgör en praktisk undervisningsmetod. Från Valsgärdesamlingens museala liv 
framträder en bild av hur avhängigt det arkeologiska efterarbetet kan vara på just 
studenter och andra forskares ambition att få det klart.   

Detta leder oss praktiskt fram till den problematik som rör finansiering. Ett av 
argumenten för att behålla fynd från egna utgrävningar under 1930-talet var att de 
genomförts på egen bekostnad och att de flesta av de tidigare utgrävningarna i 
Valsgärde utfördes utan ekonomisk hjälp från RAÄ eller KVHAA304. Detta 
innebar att samlingen redan från början var i fara att bedriva ett underfinansierat 
utgrävningsprojekt, eller åtminstone ett på ostadig grund. Skulle Valsgärde-
projektet i utgrävningsskedet bemedlas från exempelvis Kungl. Vitterhets-
akademien eller riksantikvarieämbetet hade det kunnat påverka museet för 
nordiska fornsakers möjligheter att hävda rätten till fynden. Att fyndprocessen kan 
ha påverkat den ekonomiska tryggheten för Valsgärdeprojektet är en slutsats som 
endast kan dras med stor försiktighet, men projektets ekonomiska svårigheter kan 
tydligt beläggas från och med 1940-talet. Detta i de handlingar som belyser det 
publiceringsarbete som pågick fram till prof. Lindqvist pension i mitten på 1950-
talet305. Som nämnt saknades alltjämt medel både för att avlöna de som jobbade 
                                                
298 Se t.ex. MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8.  Lindqvist, S. (1945-10-30) Brev till KVHAA. 
299 Se MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1I:1 Diverse texter, förteckningar och listor. Se även biografin s. 50.  
300 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1941-05-10) Brev till Längmanska fonden.  
301 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. [Otydlig signatur] representant för Almqvist & Wiksell (1955-06-
21) Meddelande till Sune Lindqvist. 
302 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. [Lindqvist, S.] (1944-10-30) Brev till KVHAA. s. 1.  
303 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J8. Lindqvist, S. (1954) ”P.M. angående bearbetning och publicering 
av fynden från Valsgärde i Gamla Uppsala.” s. 1.  
304 MGS, Uppsala. Valsgärdearkiv F1I:2. Floderus, E. (1948) 
305 Se MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Korrespondens, kvitton och verifikationer rörande publikation, 
anslag, tryck o.dyl.  
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med samlingen och för själva tryckkostnaderna. Finansieringen för Valsgärde-
utgrävningarna och efterarbetet har som arkivhandlingarna visat skett stötvis, där 
allt finansierats efterhand. Voss beskriver hur detta är ett återkommande problem 
inom arkeologi; brist på en holistisk syn på hur finansieringen av utgrävningar och 
bevarandet av den resulterande samlingen. Problemen upphör inte heller efter att 
Lindqvist pensioneras. Under Almgrens tid på 1960- och 70-talen ansöktes om 
medel för ny museiinredning, delvis för att rädda samlingen undan dåliga 
förhållanden i gamla montrar. Som vi sett gav MUS 65 avslag på denna 
ansökan306. På 1970-talet söktes också än en gång pengar för publikationen 
”Valsgärde 7” och på 1980-talet för översättning av ”Valsgärde 5”307. På 1990-
talet kom bristen på medel under tidigare perioder att resultera i stora kostnader 
för samlingen, exempelvis på grund av att samlingen under lång tid förvarats 
under dåliga bevarandeförhållanden. Speciellt metallföremål hade, trots att de om-
konserverades ca 15 år tidigare308, tagit så stor skada att omgående konservering 
återigen krävdes. Hur stor skada de tagit syns i den enorma övertaxeringen av 
budgeten för konserveringen i och med flytten till det nya föremålsarkivet i 
Husbyborg309. Trots att man på 1990- och 00-talen gjorde ansträngningar för 
åtgärda problemen med samlingarna hade kostnaden för samlingen blivit ett stort 
problem 2005. Så stort att representanter för institutionen för arkeologi och 
antikens historia önskade avsäga sig ansvaret för kostnaderna för Valsgärde och 
övriga samlingar i Husbyborg. Kostnaden för samlingar sågs inte längre som 
rimliga för institutionen att bära och man ansåg att stora delar av samlingarna, 
som inte användes som studiesamlingar, borde fördelas till andra museum eller 
avyttras. Dock nämndes då Valsgärdesamlingen som ett undantag, som borde 
behållas men inte under institutionens ansvar310. Det är värt att här fästa 
uppmärksamhet på att brist på medel tycks ha övergått till kostnad. På så vis att 
pengar förut söktes till åtgärder medan åtgärden nu är att befrias från betalning, 
från institutionens sida. De många åren av ekonomiska svårigheter har här nått en 
punkt där den inte längre ansågs hanterbar för den institution som under stor del 
av samlingens arkeologiska och museala liv haft det primära ansvaret.  

                                                
306 MGS, Uppsala. UMF-arkiv. div. doc. II. (1967) ”1965 ÅRS MUSEI- OCH 
UTSTÄLLNINGSSAKKUNNIGA (MUS 65)”  
307 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet. F1J8. Statens Humanistiska forskningsråd (1977) ”KONTRAKT”; 
MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (1987) 
”KONTRAKT” 
308 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. (1979) ”TEXTILIER från grav Vgde 8 överlämnade för konservering på 
SHM i Stockholm”; MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. (1979) ”Textilier från grav Vgde 7 överlämnades till 
textilkonservering på SHM i Stockholm”  
309 MGS, Uppsala. UUA MGS F4:1. (1996) ”Till Gustavianums prefekter och övriga flyttansvarige” s. 2.   
310MGS, Uppsala. MG Husbyborg Arkiv F1:1Turner, B. (2005-08-26) Brev till rektor. Dnr 2005/18. 
”Institutionens kostnader för föremålsarkivet i Husbyborg”  
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Svaret på anhållan om ansvarsbefrielse leder oss in på nästa problemfaktor 
som lyfts fram i samlingsforskningen, att samlingar görs föräldralösa. Redan 50 år 
tidigare då Lindqvist gick i pension var Valsgärdesamlingen i riskzonen för att 
göras föräldralös. Den var fortfarande inte fullständigt rapporterad eller publicerat 
och dess till synes mest ihärdiga beskyddare skulle lämna ifrån sig ansvaret för 
den. Det är dock först i och med denna anhållan om ansvarsbefrielse som det 
tydligt går att belägga att Valsgärdesamlingen riskerar att göras föräldralös. I 
beslutet i frågan om institutionens kostnader framgår det att de lösningar som 
föreslagits, förändrad fyndfördelning eller avyttring, inte gick att genomföra då så 
stora delar av samlingarna var i underrapporterade skick. Först då detta åtgärdas 
skulle en ny fyndfördelning kunna göras. Detta går att koppla till 2015 års 
betänkande, Ny Museiutredning, där gallring och omfördelning av fynd till andra 
museum föreslagits som lösning på problematiska förhållanden inom 
samlingsförvaltning. Det är dock en lösning som inte är praktiskt genomförbar i 
de samlingar som är mest problematiska. De kan inte fyndfördelas till andra 
museum, lånas ut under längre period eller väljas ut för avyttring förrän de blivit 
inventerade och rapporterade. Denna slutsats presenterades också i beslutet och 
med anledning därav tillsattes och bemedlades en kartläggning av det berörda 
materialet311. Denna kartläggning representerar ett av flera försök att slutföra 
bearbetningen av Valsgärdesamlingen. Vid Lindqvist pension på 1950-talet, fanns 
förväntningar på att Pär Olsén skulle publicera vgde 5 och att Bengt Schönberg 
skulle publicera övriga huvudmannagravar, d.v.s. 11 båtgravar och 4 yngre 
kammargravar och dessutom övriga brandgravar och anläggningar312. Många år 
senare i Svante Norrs sammanställning av seminariegrävningarna tas Valgärde-
samlingen upp som en av de samlingar som är i störst behov av att bli 
färdigrapporterade. Då låg arbetet på bland andra Else Nordahls och Anne-Sofie 
Gräslunds bord. Norr skriver dock att medel för deras arbete skulle vara 
behjälpligt313. När den rapport som rektor beställt några år senare genomfördes 
avskrevs Valsgärdesamlingen från de undersökta samlingarna just för att den var 
under bearbetning. Då fortsatt av Bengt Schönbäck samt av Else Nordahl och 
Anne-Sofie Gräslund, året var 2006314. Perioden mellan dessa två exempel och det 
från 1950-talet är lång, men under denna period finns det andra tecken på att 
samlingen undgått att göras föräldralös, åtminstone under delar av perioden. 

                                                
311 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Sundqvist, B. Rathsman, I. (2005) Beslut. UFV 2005/1477. 
”Institutionens kostnader för föremålsarkivet i Husbyborg”  
312 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. (1954) ”P.M. angående bearbetning och publicering 
av fynden från Valsgärde i Gamla Uppsala.” s. 2.  
313 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Norr, S. (2003) ”Seminariegrävningar m.m. utförda i Uppland 
av Inst. För arkeologi och antik historia (tidigare Inst. För arkeologi, Inst. För arkeologi särskilt 
nordeuropeisk, Inst. För nordisk och jämförande fornkunskap, etc.)” 
314 MGS, Uppsala. MG Husbyborg arkiv F1:1. Dahlström, M. & Sundkvist, A. (2006) ”Kartläggning av 
arkeologiskt material i Husbyborg och upprättande av åtgärdsplan.” s. 15.  
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Under Almgrens tid utgjorde Valsgärdesamlingen en stor del av det utställda 
materialet, just för att det bedömdes vara av mycket hög kvalitet och intressant för 
besökare315. Det var också då han var ansvarig, på sent 1960-tal som situationen 
med MUS 65 utspelade sig. I den kan möjligen anas att minnet av den utdragna 
fyndfördelningsprocessen finns kvar i organisationen. Likt den gången tycks 
externa aktörer ha andra åsikter om vad för sorts verksamhet museet ska bedriva 
och vad det bör ha för påverkan på vilka samlingar museet har316. I centrum av 
debatten placeras Valsgärdefynden, åtminstone av Almgren. Trots att MUS 65 
rekommenderar en omfattande deposition av material till Upplandsmuseet så är 
det Valsgärdefynden som tolkas in av Almgren och det är dessa han lyfter fram i 
sitt brev till rektor och konsistoriet. Det sätt som MUS 65 föreslår att samlingarna 
skulle förvaltas, genom deposition på Upplandsmuseet, tycks enligt Almgren vara 
en icke-lösning då Upplandsmuseet meddelat att de inte hade möjlighet att ta emot 
några samlingar. Förslaget att återkomma med ansökan för inredning av 
studiemagasin istället för inredningar för utställning tycks inte heller ha fallit i god 
jord hos Almgren317. Det skulle låta annorlunda sedan på 2000-talet, då det var just 
en sådan lösning Institutionen för arkeologi och antik historia tänkte sig på den 
kostsamma mängd samlingar som fanns på Husbyborg318. Det skulle vara först vid 
denna tid då Valsgärdesamlingen kan sägas vara verkligt föräldralös. 
Dessförinnan finns det tydliga tecken på att samlingen är högt värderad och att 
man var mån om att ha den kvar och försöka förbättra förhållandena för den. 
Anledningen till att den blir föräldralös har mycket att göra med att situationen för 
Valsgärdesamlingen, och övriga samlingar under museet för nordiska fornsaker i 
Husbyborg, blivit ohållbar. Den höga insamlingstakten och otillräckliga 
rapporteringen som kommit med institutionens många år av seminariegrävningar 
hade gjort att de arkeologiska samlingarna vid universitetet vuxit snabbare än vad 
som varit hanterbart. Redan på 1960-talet påtalade Almgren att seminarie-
grävningarna gjort att det blivit platsbrist på museet i sin anhållan till universitet 
om disponering av ytterligare lokaler319. Detta är också anledningen till att de båda 
kartläggningarna gjordes, den allt mer akuta situationen med de växande 
samlingarna från grävningarna. De hade med åren förvärrat de redan existerande 
problemen med de äldre samlingarna, som den från Valsgärde, genom att 
överbelasta den förvaltande verksamheten.   

                                                
315 MGS, Uppsala. UMF-arkiv. div. doc. II (1965) ”Plan för utställning(Program).” Se även biografin s. 58.  
316 MGS, Uppsala. UMF-arkiv. div. doc. II. (1967) ”1965 ÅRS MUSEI- OCH 
UTSTÄLLNINGSSAKKUNNIGA (MUS 65)” Se även biografin s. 58-60. 
317 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. doc. II. Almgren, B. (1970-01-15) Brev till Konsistoriet, Uppsala 
universitet s. 2.  
318 MGS, Uppsala. MG Husbyborg Arkiv F1:1, Turner, B. (2005-08-26) Brev till rektor. Dnr 2005/18. 
”Institutionens kostnader för föremålsarkivet i Husbyborg”  
319 MGS, Uppsala. UMF-arkiv div. doc. II. Almgren, B (1968-10-23) Brev till rektorsämbetet.  
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De två främsta problematiska resultaten av samlingsförvaltningskris på ett 
museum, som påtalats av de forskare som redogjorts för i denna studie, har med 
bevarande och användande att göra. Orapporterade och opublicerade samlingar 
som saknar inventering eller färdigställd katalog försvårar förvaltningen och 
begränsar tillgängligheten för användare. I biografin över Valsgärdesamlingen 
framgår det att samlingen blivit lidande i bevarandehänseende, till stor del som ett 
resultat av att den av olika anledningar inte hade en ideal etablering som samling 
eller en långsiktig ekonomisk plan. Detta ledde till att samlingen vid flera 
tillfällen utsattes för förhållanden som resulterade i att omfattande konservering 
krävdes. I detta hänseende har samlingen utgjort ett mycket tydligt exempel på 
den problematik som beskrivs inom forskningen på samlingsförvaltningskrisen. 
Däremot det som biografin belyst i fråga om användande av samlingen har inte i 
samma utsträckning rättat sig efter de beskrivningar som erbjuds inom forskning 
på samlingsförvaltningskrisen. 

Enligt Keenes kriterier krävs ett antal olika förhållanden för att en samling ska 
vara användbar, framförallt för forskare. Den första av dessa rör samlingens 
synlighet, att användare kan få vetskap om samlingens existens. De naturliga 
sätten för detta är genom publicering av samlingen tillsammans med tillgängliga 
kataloger eller inventarier i vilka individuella föremål ur samlingarna kan 
återfinnas. Som vi sett har endast Valsgärdesamlingen i liten omfattning 
publicerats, men det har i detta fall varit tillräckligt för att ett både nationellt och 
internationellt intresse för samlingen. Från 1950 och framåt har arkivhandlingarna 
bidragit till en bild av en samling med många olika sorters användare. Bland de 
tidigaste lånehandlingar finns ansökningar om foton på olika föremål ur 
samlingarna, vilkas spridning i olika publikationer synliggjorde samlingen320. 
Dessa tillsammans med de publikationer som faktiskt färdigställts, i Acta 
Archaeologica och Fornvännen, spred kunskap om samlingens existens. De 
många lånehandlingarna som rör lån för utställning tyder också på att samlingen 
var väl känd på andra museum och eftertraktad för utställningar, speciellt på olika 
viking-teman. På flera ställen i de handlingar som legat till grund för den här 
studien har Valsgärdesamlingen beskrivits med ordalag som praktfynd, 
konstföremål eller kvalitetsfynd. I beskrivningar av samlingsförvaltningskrisen är 
det inte samlingar av praktfynd som lyfts fram som de mest utsatta, utan 
arkeologiska samlingar som framförallt består av artefakter med lågt 
utställningsvärde. Detta är troligen en av anledningarna till att Valsgärde-
samlingen fortsatt lyfts fram som relevant alltigenom sitt museala liv. Förvisso har 
den tidvis försummats ur förvaltningssynpunkt, men den tycks aldrig ha glömts 
eller uppfattats som irrelevant. Praktfynden kan ha räddat samlingen från 
fullständig föräldralöshet men det kan möjligen också ha bidragit till att försätta 

                                                
320 Se bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar. 
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samlingen i kris. Fyndens status som konstföremål och samlingens upplevda 
specialvärde bland samlingarna vid museet för nordiska fornsaker kan vara en 
bidragande faktor till att fyndfördelningen och bearbetningen drog ut på tiden. 
Fyndens kvalitet och särart kan till exempel ha bidragit till att de sågs som 
principiellt viktiga i fyndfördelningen, då fynd av den arten tidigare tenderat att 
fyndfördelas till SHM. Ett annat exempel går att finna i att bearbetningstiden drog 
delvis ut på tiden på grund av ekonomiska svårigheter, men exempelvis Greta 
Arwidsson nekade erbjudanden om att få hjälp att publicera ”Valsgärde 8”. Detta 
trots att hon hade svårt att få tid att ro det iland. Det hör till forskande professioner 
att individuella forskare är måna att själva publicera betydelsefulla verk321 och i 
fallet Valsgärde kan bearbetningstakten ha påverkats av detta skäl. Oavsett vad för 
inverkan Valsgärdesamlingens mer praktfulla fynd hade på dess förvaltning så är 
det i grunden en forskningssamling, inte en samling konstföremål. För att 
återvända till Keenes kriterier för användande för forskning så krävs det mer än 
att forskare har kunskap om att samlingen finns för att den ska vara forskningsbar. 
Vidare krävs att det går att hitta materialet inom ett museum, att det finns 
kontextuell dokumentation knuten till samlingen, att samlingen är i gott skick nog 
för att bedriva forskning på den och att det finns plats på museet att arbeta med 
den. Som vi sett i biografin tycks samlingen under länge tider varit nedpackad, 
och senare utspridd på olika platser i Uppsala, vilket inte är idealt för 
tillgänglighet. Det framgår även tydligt att den varit i allt sämre skick sedan 1960-
talet. Dels syns detta i handlingarna som rör konservering från 1970-talet men det 
syns också i lånehandlingar där ansökningar om lån nekas på grund av att fynden 
är i för dåligt skick för att flyttas322. Dessa är praktiska faktorer som länge kan ha 
gjort det svårt för externa användare att bedriva forskning på materialet. 
Kontextuell information fanns i Valsgärde utgrävningsarkiv, som också utgjort 
underlag för denna studie, men som beskrivet i presentationen av det empiriska 
underlaget så var detta arkiv utan tydlig förteckning eller ordningsprincip innan 
Brodins arkivförteckning 2012. Vid tiden för flytten till föremålsarkivet i 
Husbyborg går det dock att belägga att forskning bedrevs på samlingen, det 
framgår också ur handlingarna att det fanns seminarierum och plats för studier på 
materialet där. Men dessa utrymmen togs med tiden i anspråk av den 
expanderande mängden samlingar323. Trots att Valsgärdesamlingen ur 
förvaltningssynpunkt lidit av problem som associeras med samlingsförvaltnings-
krisen så tycks dessa haft en mycket starkare negativ effekt på förutsättningarna 
för samlingens bevarande än för möjligheter till användande av samlingen. Dock 

                                                
321 MGS, Uppsala. Valsgärdearkivet F1J:8. Lindqvist, S. å Uppsala museum för nordiska fornsaker vägnar. 
(1951-03-15) Brev till Humanistiska fondens nämnd.  
322 MGS, Uppsala. MG UMF F7:1. Statens Historiska Museum (1993) Ansökan om lån för utställning. 
323 MGS, Uppsala. MG Husbyborg Arkiv F1:1 (2011) Wulff Krabbenhöft, R. ”RAPPORT ÖVER 
UNIVERSITETS- & KONSTSAMLINGARNAS MAGASIN MUSEUM GUSTAVIANUM” s. 1.  
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finns det här en distinktion mellan bruk av en samling och förbrukande av den. 
Gällande Valsgärdesamlingen tycks användare ha lyckats vinna tillgång till 
samlingen trots att den varit underrapporterad och bristfälligt musealt bearbetad. 
Enligt Keenes kriterier är Valsgärdesamlingen för majoriteten av sitt museala liv 
inte väl anpassad för användande för forskning eller annat externt användande. 
Men likväl visar handlingarna på en relativt hög aktivitet kring samlingarna. 
Faktorer som kunde haft mer påverkan på samlingens användande har däremot 
haft stor påverkan på samlingens bevarande, och för att en samling ska vara 
fortsatt användbar krävs naturligtvis att den bevaras.  
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Slutdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att belysa arkeologiska 
artefakters museala liv, speciellt i relation till den samlingsförvaltningskris (eng. 
”curation crisis”) som beskrivits i internationell forskning. Detta har gjorts genom 
en objektbiografisk fallstudie av Valsgärdesamlingen, där speciellt två teman, 
förvaltning och användande, fokuserats på. Studiens resultat har i viss mån lyfts 
fram i biografins epilog, i denna slutdiskussion ska dessa resultat vidare diskuteras 
på en högre abstraktionsnivå.   

I arbetet med att besvara frågeställningen om vad för bild arkivet på MGS 
kunde erbjuda om Valsgärdesamlingens museala liv har en stor del av det 
analytiska arbetet skett i själva skrivandet av biografin. Med hjälp av det 
biografiska förhållningssättet till materialet har vitt spridda handlingar kunnat 
kontextualiseras genom att deras förhållanden till andra dokument tillåtits 
framträda. I frågan om fyndfördelningen till exempel, återfanns kopiorna av 
fullmakterna i Valsgärdearkivets F1:1 Diverse texter, förteckningar och listor och 
Floderus översikt i samma arkivseries F1:2 Relaterade texter och tidningsurklipp. 
De handlingar som belyste diskursklimatet kring fyndfördelning i 
kulturminnesvårdssektorn vid tiden återfanns dock i en låda utan arkivförteckning 
med märkningen UMF-Arkiv Div. Doc. I. På ett liknande sätt fanns 
lånehandlingarna i fem olika arkivlådor varav en tillhörde Valsgärdearkivet och 
de övriga fyra var allmänna arkiv. Valsgärdesamlingen som grupp av objekt 
utgjorde en fokuspunkt som möjliggjorde förståelse av dessa spridda dokument 
som delar av längre skeenden i samlingens museala liv. De interna samband och 
kategorier som framträdde ur dessa spridda handlingar genom den etnografiska 
innehållsanalysen kunde genom att de ordnades i en objektbiografi identifieras 
som meningsfulla för förståelsen av Valsgärdesamlingens museala liv.  

Den bild som erbjöds genom denna process av analys och metod kunde sedan 
användas för att förstå hur detta fall av en samlings museala liv kunde relateras till 
den samlingsförvaltningskris som beskrivits i internationell forskning. Av bilden 
arkivet erbjudit var Valsgärdesamlingen under sina dryga 90 år i museal kontext 
föremål för nära kontinuerlig aktivitet. Detta har blivit speciellt tydligt genom 
sammanställningen av lånedokumenten, som har visat på ett betydligt mer 
intensiv användande av samlingen än vad jag förväntade i det tidiga skedet av 
arbetet med studien. Ur förvaltningssynpunkt har samlingen ibland blivit 
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försummad och den mest framträdande anledningen till detta har varit brist på 
ekonomiska medel från ansvarigas sida. Medel var den faktor som oftast bidragit 
till att nödvändig bearbetning dragit ut på tiden eller att samlingen förvarats under 
otillräckliga bevarandeförhållanden. För några andra faktorer, som den utdragna 
fyndfördelningen och MUS 65:s nekande av ansökan om medel, hade yttre 
politiska orsaker en större inverkan än den interna ekonomin. Dessa har varit 
svåra att belysa i mer detalj i denna studie på grund av begränsningen av empirin 
till de handlingar som fanns på Museum Gustavianum Samlingar. Inom ramen för 
denna undersökning har det bara varit möjligt att ge en mycket ensidig bild av 
dessa skeenden. Det hade varit intressant att vidare undersöka diskursen kring 
omorganisationen av kulturminnesvårdssektorn och hur den påverkade 
fyndfördelningsprocessen för Valsgärdematerialet. Likaså hade det varit intressant 
att fortsatt undersöka MUS 65:s uttryckta vilja att ta diskussionen om 
universitetsmuseets roll vidare och se hur befogad Almgrens slutsats var angående 
att de specifikt syftade på Valsgärdesamlingen då de föreslog att material skulle 
överföras till Upplandsmuseet.  

Den övergripande frågeställningen; ”Hur kan arkeologiska artefakters 
museala liv se ut?” har tillsammans med det objektbiografiska förhållningssättet 
syftat till att belysa att arkeologiska artefakters liv inte tar slut då utgrävningen 
avslutas. Fallstudien av Valsgärde har tydligt visat på detta och indikerar 
dessutom att distinktionen mellan ett arkeologiskt liv och ett musealt liv 
åtminstone i Valsgärdes fall är ytterst godtycklig. Studien visar att det går att 
förlänga arkeologiska artefakters biografier och genom att förhålla detta till 
samlingsförvaltningskrisen har studien även belyst värdet av att göra detta. 
Förlängningen av biografin har erbjudit en bra illustration av hur kris i samlings-
förvaltning kan uppkomma men det har också nyanserat hur den kan ta sig 
uttryck. I Valsgärdesamlingens fall har användbarheten inte alls påverkats i lika 
stor utsträckning av samlingens krisartade situation som beskrivningar av 
samlingsförvaltningskrisen kan ge sken av.  

Ur ett objektbiografiskt perspektiv genomgår arkeologiska artefakter en 
konceptuell död då de faller ur bruk i sin förhistoriska kontext, för att sedan födas 
på nytt som arkeologiska fynd då de grävs upp. Men att hävda att en ny död 
inträffar då artefakterna ska införlivas i ett museum, som att det vore dess sista 
viloplats, är både en felbedömning och en inställning som i sig kan vara 
bidragande till en fördjupad samlingsförvaltningskris. Som vi sett med Valsgärde-
samlingen finns ingen tydlig punkt där samlingen dör som arkeologiskt 
forskningsmaterial för att födas som museal samling. Arkeologiska samlingar är 
forskningssamlingar, de skapas i en fältkontext där de tillskrivs klassifikation och 
tolkningar i en vetenskaplig process och ska idealt sedan fortsätta att forskas på. 
Med mer förståelse för att en process av tolkning och omtolkning inte tar slut med 
införlivandet på ett museum kan nya praktiker skapas som ger samlingar bättre 
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förutsättningar för förvaltning och användande. Denna studie kan tydligt påvisa 
hur ett sådant perspektiv på arkeologiska artefakters biografier kan bidra med 
värdefull kunskap som kan vara till nytta för framtida samlingsförvaltning.  

En fallstudies generaliserbarhet bör alltid reflekteras över, i det här fallet har 
det bland annat gjorts genom uppsatsens tredje frågeställning; ”Hur förhåller sig 
användning och förvaltning av Valsgärdesamlingen till den problematik relaterad 
till samlingsförvaltningskrisen som beskrivs i forskningen?”. Att relatera 
samlingens biografi till karaktäristiska drag för samlingar som lider av 
problematik relaterad till samlingsförvaltningskrisen har fallstudien kunnat sättas 
in i ett större sammanhang. Den kan trots detta inte fungera som en generell 
belysning av samlingsförvaltningskris i svenska samlingar. Dock kan den ge ett 
specifikt exempel på att den problematik som under flera årtionden beskrivits i 
anglo-amerikansk litteratur även finns i Sverige. Den erbjuder också ett praktiskt 
exempel på hur problematiken som föreligger Ny Museipolitiks förslag på en ny 
”aktiv samlingsförvaltning” kan se ut. Studier som denna möjliggör att 
verksamhetsförankrade argument används i diskursen kring frågor om svensk 
samlingsförvaltning. Denna fallstudie kan inte säga något om till exempel gallring 
i stort, men det framgår ur Valsgärdesamlingens biografi att gallring eller aktiv 
omfördelning av fynd inte är ett nytt argument i och med museiutredningen från 
2015. Det framgår även att denna lösning inte alltid med lätthet kan genomföras 
förrän större samlingsförvaltningsproblemen åtgärdats, det vill säga kartläggning 
och färdigrapportering av samlingar. Utomlands beskrivs detta som ”the curation 
crisis”, i denna studie har det något otympliga ordet samlingsförvaltningskris 
använts då en etablerad terminologi för detta problemkomplex, i min vetskap, 
ännu saknas i svensk museiforskning. Denna fallstudie av Valsgärdesamlingens 
museala liv har lyft fram ”the curation crisis” som ett problem som även kan 
identifieras i svenska samlingar. Den har dessutom genom sin utformning gett ett 
exempel på hur en studie kan utformas för att identifiera och beskriva problem av 
detta slag i samlingar. Det är min förhoppning att denna studie ska kunna fungera 
som inspiration för vidare forskning på arkeologiska samlingars situation inom 
svensk samlingsförvaltning.  

Utöver detta har studien bidragit med utökad kunskap om Valsgärde-
samlingen i sig, med hjälp av MGS:s arkiv har tiden mellan de omskrivna 
utgrävningarna och idag kunnat belysas och på köpet har en inventering av arkivet 
gjorts. Med detta kommer ökad förståelse för samlingens tillkomst och nuvarande 
skick såväl som en grund varifrån fortsatta efterforskningar kring samlingens 
museala liv kan ta vid. De källsammanställningar som tagits fram för studien, 
såväl som studien i sig, kommer att arkiveras på MGS för att tillgängliggöras för 
framtida forskare på samlingen. Biografin har avslöjat flera lösa trådar som leder 
ut ur de undersökta arkiven som i sig skulle kunna utgöra forskningsprojekt. 
Studien kan ses som en förundersökning, en första kartläggning av samlingen som 
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tillåter vidare eftersökningar och arbete med att ta den ut samlingsförvaltnings-
krisen problematik. Kompletterande studier av Valsgärde utgrävningsarkiv och 
Sune Lindqvist personarkiv vid MGS skulle vara mycket intressanta, såväl som 
eftersökningar i exempelvis det personarkiv över Greta Arwidsson som finns på 
Antikvarie Topografiska arkivet (ATA) eller en uppföljning av de diarieförda 
handlingar från RAÄ och KVHAA som refererats till i de presenterade handlingarna.  

Varför studien begränsades till arkivet på MGS har diskuterats mer utförligt 
tidigare och hade att göra med min vilja att undersöka samlingen utifrån de 
förutsättningar som fanns på platsen där den förvaltades. Studien hade dock 
kunnat utformas annorlunda och en tydlig alternativ metod har framkommit under 
arbetets gång. För att undersöka skeenden som påverkat och format 
Valsgärdesamlingens museala liv, hade intervjustudier varit till stor nytta. Under 
mitt arbete med samlingen har det blivit mycket tydligt att det finns en stark 
muntlig tradition kring samlingen, som erbjuder helt andra insikter än vad arkiven 
kunnat erbjuda. Många av de luckor som lämnas ofyllda i den biografi som 
skrivits här, baserat på arkivhandlingarna, hade kunnat fyllas med hjälp av 
intervjuer. Det finns återkommande aktörer kring samlingen och även om många 
som från början deltog i arbetet med samlingen nu gått ur tiden så har en 
omfattande muntlig kunskap om samlingen förts vidare till nya aktörer. Denna 
skulle med fördel kunna dokumenteras genom intervjuer. Med hjälp av 
intervjustudier och komplettering av arkivmaterial från andra källor än MGS 
skulle denna biografi kunna utökas och nyanseras. På så vis skulle en mer 
omfattande förståelse för samlingens långa tillkomsthistoria kunna byggas upp. Ju 
mer kunskap som byggs upp kring samlingen ju bättre kan dess potential som 
kulturarv och forskningsunderlag utnyttjas. För varje kartläggning och 
bearbetning som görs på en samling som Valsgärdesamlingen hjälps dessutom 
samlingen ur problematik relaterad till samlingsförvaltningskrisen. På köpet kan 
vi samtidigt lära oss mer om hur problematiken kan förebyggas och åtgärdas i 
framtiden. Samlingsförvaltningskrisen har i denna studie, med hjälp av det 
materiella fokus som förespråkas inom Material Culture Studies, kunnat förstås 
som ett musei-kulturellt fenomen. Genom att följa Valsgärdesamlingen genom 
dess museala liv har faktorer som kan göra att en samling avviker från en ideal 
museal biografi framträtt och hur detta kan förhålla sig till arkeologi-museala 
praktiker. För att arkeologi och samlingsförvaltning i framtiden ska kunna 
bedrivas på ett ansvarsfullt sätt där samlingarna bevaras och kommer till nytta 
krävs mer belysning av dessa praktiker.  
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Sammanfattning 

Artefakternas museala liv - En biografi över Valsgärdesamlingen är en 
objektbiografisk studie över den arkeologiska samlingen från utgrävningarna i 
Valsgärde, Gamla Uppsala socken, Uppland. Studiens underlag har utgjorts av 
arkivhandlingar från föremålsarkivet Museum Gustavianum Samlingar (MGS) i 
Uppsala, där även samlingen förvaltas. Studiens syfte var att förlänga artefakters 
biografier för att inkludera deras museala liv kan se ut och förhålla det till 
forskning om samlingsförvaltningskrisen. Dess centrala problematik är att 
insamlingstakten av arkeologiskt material är för intensiv för att samlings-
förvaltning ska hinna med. Resultatet blir att samlingar inte kan förvaltas på ett 
ansvarsfullt sätt i fråga om bevarande och användande. Studiens metod är 
inspirerad av etnografisk innehållsanalys (ECA), där datainsamlingen börjat med 
två huvudkategorier; förvaltning och användande. Inom dessa kategorier har 
arkivens sammansättning fått styra vilka teman som fått framträda under 
datainsamlingen. Objektbiografin faller inom forskningstraditionen Material 
culture studies, vars bärande princip är att materialitet är nödvändig för förståelse 
av sociala och kulturella skeenden. Objektbiografin erbjuder ett perspektiv som 
tillåter att kunskap om hur samlingen skapats, behandlats och använts, samt hur 
dess museala kontext sett ut och hur aktörer förhållit sig till den, kan användas för 
att förstå ett större fenomen, samlingsförvaltningskrisen.  

Studiens specifika frågeställningar gällde vad för bild arkiven på MGS kunde 
erbjuda av användande och förvaltning av samlingen samt hur detta förhåller sig 
till samlingsförvaltningskrisen. Samlingen har varit föremål för kontinuerligt 
intresse och användande, trots att den inte blivit fullständigt publicerad eller 
inventerad. Användandet har bestått av utställning såväl som forskning. Dock har 
brist på en tidig holistisk finansieringsplan gjort att den utsatts för undermåliga 
bevarandeförhållanden under sitt museala liv. Ansvariga har i regel varit måna om 
att ta hand om samlingen och upprepade försök gjordes att färdigställa samlingens 
bearbetning, men även här förelåg ekonomiska hinder. Arkivens bild av 
förvaltningen och användandet har tydligt visat att Valsgärde-artefakternas liv inte 
tog slut då de införlivades i en museisamling. Den övergripande slutsatsen som 
dragits från studien är att det fyller en funktion att förlänga arkeologiska 
artefakters biografier för att inkludera deras museala liv, speciellt om man vill 
komma till rätta med samlingsförvaltningskrisen. 



 98 

Källförteckning 

Otryckta källor 
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Bilaga 1. Materialöversikt 

Sammanställning av samtliga arkivserier från Museum Gustavianum Samlingar, 
Uppsala som utgjort studiens underlag. I bilagan är samlingarna ordnade efter 
serie, med de som tillhör Valsgärdesamlingen i den första tabellen och museets 
allmänna arkiv i den andra tabellen. Tabellerna visar vilka lådor ur de utvalda 
arkivserierna som inventerats. De arkivlådor varifrån handlingar används för stu-
dien har markerats med fetstil. 



Bilaga 1. Materialöversikt 1:1 Valsgärdearkivet 

F1I - Handlingar rörande flera gravar eller utgrävningen i allmänhet
F1I:1	   Diverse	  texter,	  förteckningar	  och	  listor
F1I:2 Relaterade	  texter	  och	  tidningsurklipp
F1I:3 Fotografier	  från	  utgrävningen	  samt	  av	  textilier	  från	  flera	  gravar
F1I:4 Fotografier	  –	  utställningsmaterial,	  diverse	  och	  okänt

F1J - Handlingar rörande bokpublikationer 
Inventerat
F1J:6	   Manus	  &	  utkast	  till	  vgde	  8
F1J:7	   Förlagor	  till	  bildbilagor	  till	  vgde	  5	  &	  8	  +	  jämförande	  bildmaterial	  
F1J:8 Korrespondens,	  kvitton	  och	  verifikationer	  rörande	  publikation,	  anslag,	  tryck	  o.dyl.	  

Ej	  inventerat
F1J:1-‐2 Valsgärde	  5	  (opublicerad):	  Utkast	  till	  manus	  
F1J:3 Greta	  Arwidsson,	  "Valsgärde	  7"
F1J:4 Förteckning	  över	  bilder	  i	  bildbilagor,	  "abbildungen",	  till	  Greta	  Arwidsson,	  "Valsgärde	  7"
F1J:5 Förlagor	  till	  bildbilagor,	  Greta	  Arwidsson,	  "Valsgärde	  7"

F1K - Anteckningsböcker
Inventerat
F1K:6	   Vgde	  8	  Utkast	  till	  fyndlistor	  –	  anteckningsböcker

Ej	  inventerat
F1K:1-‐5,	  7 Utkast	  till	  fyndlistor	  för	  gravar	  1-‐7,	  9-‐15,	  20-‐75

F1E - Vgde 8
F1Ea:1	   Fyndlistor,	  grävrapporter	  samt	  handlingar	  rörande	  konservering	  och	  analys
F1Eb:1	   Fotografier,	  teckningar	  och	  ritningar	  

hjälm	  och	  ristningsdelar,	  svärd,	  betsel	  I	  &	  II,	  dryckeshorn,	  glas,	  spelbräde,	  båt,	  barkfragment,	  utställningen,	  okänt	  
F1Eb:2 Fotografier,	  teckningar	  och	  ritningar	  

sköld	  I	  &	  II,	  häst	  II,	  barkask,	  teckningar	  på	  genomskinligt	  papper
F1Eb:3 Fotografier,	  teckningar	  och	  ritningar	  

träfragment	  och	  träföremål,	  pilspetsar,	  kittel	  med	  kedja,	  textilier,	  näverfragment,	  graven	  &	  fältbilder



Bilaga 1. Materialöversikt 1:2 Museum Gustavinaum Samlingars (MGS) allmänna arkiv

Museum Gustavianum UMF Arkiv
Inventerat	  
F1:1 Diverse	  böcker/texter
F3:1 Konserverings/preparareringsrapport
F4:1 Anteckningar
F5:1 Korrespondens
F6:1 Diverse	  texter
F6:2 Diverse	  texter	  
F7:1 Utlån/inlån/återlämnat	  

Ej	  inventerat
F2:1-‐4 Runkalendrar/runstavar

UMF-Arkiv
Div.	  Doc.	  I
Div.	  Doc.	  II

Museum Gustavianum Husbyborg Arkiv
F1:1	   Diverse

UUA Museum Gustavianum Samlingar
Inventerat	  
F2:1 Utlån	  1957-‐2012	  
F2:2 Utlån	  1956-‐2012
F4:1 Övriga	  handlingar	  1937-‐2012
F4:2 Övriga	  handlingar	  -‐2010

Ej	  inventerat
F1:1	   Inlån	  1963-‐2012
F1:2 Inlån	  1955-‐2012
F3:1	   Donationer,	  inköp	  och	  arkivförteckningar	  1934-‐2012



 

Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar 

Sammanställning av handlingar som rört extern användande av 
Valsgärdesamlingen. Handlingarna utgörs av ansökningar om lån, lånekontrakt, 
bekräftelser på mottagande av föremål, beställningar av foton, ansökning om 
reproduktionsrätt och korrespondens kring lån och beställningar. I tabellen har 
följande kategorier inkluderats: Vart handlingen återfanns, låntagare/beställare, år, 
berörd grav, fyndnummer då det angivits, föremålsbeskrivning då det angivits och 
angivet syfte för lånet. 
	  



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (1)

Arkivlåda Låntagare/beställare År Grav Fyndnr. Föremål	  för	  lån/förfrågan/beställning Syfte	  
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Stockholms	  Sjöfartsmuseum 1931 1 Fyndförteckning Ospecificerat

Plansch:	  Nitar	  i	  plan	  och	  profiler,	  papper.	  
Rekonstruktion	  av	  båten,	  papper.
Rekonstruktion	  av	  båten,	  väv.
3	  st	  överläggsblad	  med	  siffror.

2 Fyndförteckning
Originalritning	  över	  graven,	  rutpapper
Detaljritning	  över	  profiler	  genom	  båten,	  10	  blad
Plansch:	  till	  båten	  hörande	  fynd,	  papper.
Plansch:	  till	  båten	  ej	  hörande	  fynd,	  papper.
Plansch:	  Rekonstruktionsförsök,	  papper.
Plansch:	  Nitar	  i	  plan	  och	  profil,	  papper.	  

Valsgärdearkiv	  F1J:8 Sigurd	  Curman	  &	  SHM	   1933 5 Hjälm Utställning	  
Valsgärdearkiv	  F1J:8 The	  Metropolitan	  Museum	  of	  Art 1939 5 Foto	  av	  hjälm Ospecificerat

Foto	  av	  svärdsfäste
Foto	  av	  betsel

Valsgärdearkiv	  F1J:8 [Otydligt] 1941 5 Foto?	  
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Bokförlaget	  Forum	  AB 1949 5 Foto	  av	  hjälm Reproduktionsrätt
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Mårten	  Stenberger	   1949 8 428 Provrör,	  från	  hjälmen	  (sädeskorn) Analys

820 Provrör,	  från	  spelbrädet	  (sädeskorn)
220 Provrör,	  från	  skrinet	  (sädeskorn)

Provrör,	  från	  botten	  av	  träskål	  (sädeskorn)
Kuvert,	  från	  sköld	  I	  (sädeskorn)
Kuvert,	  från	  sköld	  I,	  spelbräde,	  träskål	  (sädeskorn)

11 Prov	  från	  grytan	  (förmodat	  bröd)
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Nationalmuseet	  i	  Köpenhamn 1950 8 Bröd	  (?) Analys

Prover	  med	  sädeskorn
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Olle	  Cederlöf 1950 5 Foto	  av	  hjälm Forskningsprojekt
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Olle	  Cederlöf 1953 8 Foto	  på	  rustning Forskningsprojekt
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Dr	  Wladislaw	  Filipowiak 1956 12 257
MG	  UMF	  F7:1 SHM	  för	  Birgit	  Arrhenius	  räkning 1964 5 Svärd Ospecificerat
MG	  UMF	  F7:1 Nordiska	  Museet 1964 6 1	  st	  Hundkoppel,	  järn Utställning

10 1	  st	  broddhals,	  rekonstruerad
29 Silverbeslag	  och	  söljor	  till	  hundhalsband



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (2)

MG	  UMF	  F7:1 Satens	  Historiska	  Museum 1966 4 Selbågskrön Utställning
5 Glasbägare,	  grön

Hjälm
6 Glasskål

Betsel
7 Svärd
8 Glasbägare,	  turkos
10 Betsel
11 Spjutspets
12 Våg

Dosa
Läderpung
6	  vikter
Silv.	  brod.	  Manschetter
Selbågskrön
Sporrar

13 Emaljbetsel
Hästfibula

15 Svärd
Silverbroderad	  krage
Stigbyglar

MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum 1968 8 1	  glasbägare Utställning
3	  rekonstruerade	  träskålar

Valsgärdearkiv	  F1J:8 Jean	  Barthélemy 1969 1 Kopior	  av	  plan?	  
5 Foto?

Valsgärdearkiv	  F1J:8 The	  British	  Museum 1970 6 Negativ	  av	  foto	  på	  planer	   Publikation
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Dr.	  Günter	  Fehring 1970 6 Foto	  på	  glaskål? Publikation
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Ronald	  Sheridan 1972 5 Foto	  av	  betsel Ospecificerat

Foto	  av	  svärd
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Combirama	  Ltd 1972 5 Foto	  av	  hjälm Reproduktionsrätt
MG	  UMF	  F7:1 Staten	  Historiska	  Museum 1972 5 Kopia	  av	  sköld Utställning a

7 Kopia	  av	  dryckeshorn



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (3)

MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum 1972 5 Snabelbägare	  i	  glas Utställning b
6 Glasskål

MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum 1972 2 Selbågskrön Utställning c
3 23	  spelbrickor	  av	  glas
4 3	  tresidiga	  beslag
10 Betsel
11 Spjutspets
12 2	  textilfragment	  med	  invävda	  silvertrådar	  

2	  bandfragment
2	  sporrar
Spjutspets

15 Lövkniv
Silverstickad	  krage

MG	  UMF	  F7:1 Upplandsmuseet 1972 5 Hjälm	   Utställning
12 1658 Kokkärl

1478 Stigbygel
1478 Stigbygel

Sporre	  
62 Brända	  ben

Valsgärdearkiv	  F1J:8 Lawrence	  Knill	   1973 5 Foto	  av	  hjälm Ospecificerat
Colorslide	  of	  helmet

Valsgärdearkiv	  F1J:8 Nordstedts	  förlag,	  Fru	  Reutersvärd 1973 5 Foto	  av	  hjälm Reproduktionsrätt
MG	  UMF	  F7:1 Museet	  för	  nordiska	  fornsaker 1973 15 Silverstickad	  krage Utställning
Valsgärdearkiv	  F1J:8 Marit	  Monsen 1973 2 Foto	  av	  segbågskrön Ospecificerat
MG	  UMF	  F7:1 Sigtuna	  Museer	   1978 O	  Thunman,	  Valsgärde;	  tuschteckning Utställning
MG	  UMF	  F7:1 [Otydligt] 1979 6 244 Järnyxa Ospecificerat

7 1079 Järnyxa	  [I	  blyerts:	  "?	  El.	  Vgde	  6	  243	  ?"]
MG	  UMF	  F7:1 G:a	  Uppsala	  Keramikverkstad	  (Jan	  Bilander)1979 20 Kopia	  av	  lerkruka Ospecificerat
MG	  UMF	  F7:1 "SHM-‐Gunilla	  du	  Reitz" 1979 7 28	  fotokopior	  av	  textilier Ospecificerat
MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum* 1979 2 888 23	  spelbrickor	  av	  glas Utställning

12 1147 1	  spjutspets	  av	  järn	  /holken	  med	  silver-‐	  och	  kopparinläggning)	  
973 1	  maschett	  av	  silverbroderad	  silke	  



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (4)

MG	  UMF	  F7:1 The	  British	  Museum	   1979 Gaming	  pieces	  x	  23 Utställning
Inlaid	  Iron	  Spear
Embroidered	  Silk	  Cuff

MG	  UMF	  F7:1 Metropolitan	  Museum	  of	  Art	  NY 1980-‐1981 Spearhead,	  iron	  with	  silver	  inlay Utställning
Twenty-‐three	  playing	  pieces,	  glass
Cuff,	  silverembroidered	  silk

MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum 1981 3 23	  spelpläser Utställning
12 järnspjutsspets	  med	  silveringläggningar
12 silverbroderadsilkesmanschett	  

MG	  UMF	  F7:1 Statens	  historiska	  museum 1980 5 991 Svärdfäste Utställning
943,	  967 1	  st	  glasbägare

6 140 Huggkniv	  I
209 Huggkniv	  II
452 Hjälm
207 Svärd
208 Svärd
986 1	  spjutspets

flera	  fyndnr. Svärdsgehäng	  
flera	  fyndnr. Betsel	  II	  

336,	  337 2	  beslag	  till	  halsring	  (sele)
flera	  fyndnr. Oxgrimma	  -‐	  rekonstruktion	  14	  st	  beslag	  +	  2	  lekane

984 1	  glasskål
737 1	  bronskittel
764 1	  eldbock
835 1	  stekspett
281 1	  eldstål	  +	  flinta
399 1pincett

258a,	  261 1	  skavjärn
235 ämnesjärn
266 ämnesjärn
233 järnyxa
243 järnyxa
244 järnyxa
275 ärnkniv	  (fällkniv)

7 976,	  1000a Sköld	  III	  rekonstruktion
67 Spjutspets	  av	  järn

flera	  fyndnr. 4	  st	  bronsbeslag	  till	  spjut	  



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (5)

1140 1	  huggkniv
1205 1	  hjälm

flera	  fyndnr. Sköld	  I	  rekonstruktion
flera	  fyndnr. Sköld	  II	  rekonstruktion

962 Svärd	  I
flera	  fyndnr. Bronsbeslag	  till	  svärdgehäng	  10	  st	  varav	  4	  original

1144 Svärd	  II
1139 Huggkniv
1077 6	  st	  pilspetsar	  av	  järn;	  3	  frament	  av	  pilspetsar;	  

2	  pilspetsar	  av	  ben
1084 20	  st	  pilspetsar	  av	  järn

flera	  fyndnr. Betsel	  I	  (rekonstruktion)
flera	  fyndnr. Betsel	  II	  (rekonstruktion)
flera	  fyndnr. Betsel	  III	  (rekonstruktion)
1030,	  1035 Betsel	  IV	  +	  remkorsningbeslag
flera	  fyndnr. Brons-‐	  och	  järnbeslag	  till	  sadel	  +	  ben,	  preparat.	  

9 Järnkrok	  till	  grimma
38 Sölja	  av	  järn	  till	  grimma

279 Lekane	  av	  järn	  till	  grimma
201 broddar
202 broddar
229 broddar
297 broddar
298 broddar
1080 2	  st	  järnsöljor	  till	  hundkoppel
217 1	  skärding	  av	  järn
218 1	  gryta	  (kittel)	  av	  järn
1031 1	  grytgaffel
248 1	  st	  hank	  av	  järn	  till	  träspann
254 1	  st	  han	  av	  järn	  till	  träspann	  (2	  bitar)
655 Dryckeshorn	  I	  (kopia	  med	  originalbeslag)
1102 Dryckeshorn	  II	  (kopia	  med	  originalbeslag)
1098 Dryckeshorn	  III	  (kopia)
1055 37	  st	  spelbrickor	  av	  ben;	  3	  st	  tärningar;

1	  st	  spelbricka	  av	  ben	  med	  bronsbeslag
1002 Eldtång
1142 1	  eldstål	  med	  fastsittande	  flinta

418,	  462 2	  st	  järnringar	  till	  vattenspann
917 1	  st	  träfragment	  av	  träskål	  III



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (6)

998 1	  st	  träfragment	  av	  träskål	  II
659 1	  st	  träfragment	  av	  träskål	  I	  eller	  II	  med	  kantbeslag	  av	  brons
1089 1	  st	  kantbeslag	  av	  brons,	  träskål	  IV
1107 3	  st	  träfragment+	  8	  st	  bronsbeslag,	  träskål	  IV

447,	  289 12	  st	  järnfragment	  av	  stekpanna
1142A Bronspincett
1123A Ullsax	  -‐	  i	  tre	  delar
1060 1	  st	  benspets
277 Spiral	  av	  järn	  (stävbeslag)
225 Spiral	  i	  2	  delar	  (stävbeslag)
519 Trefaldig	  spiral	  (stävbeslag)
618 1	  st	  relingsbeslag
500
1211 1	  järnkniv
1105 1	  järnnyckel

flera	  fyndnr. 10	  st	  järnfragment	  av	  stekspett
flera	  fyndnr. 11	  st	  båtnitar

48 2	  st	  järnbeslag	  till	  förstäven
1096 Yxa
246 Kranium	  -‐	  häst	  III?
483 Kranium	  -‐	  häst	  IV
283 Ben	  av	  hönsfågel
246 Underkäke	  -‐	  häst	  III	  (2	  paket)

Tänder	  -‐	  nöt	  I
256 Riforre?
268 Kranium	  nöt	  I

Tibia	  och	  näbbstyckeav	  and	  +	  v	  korpben	  av	  hönsfågel	  
264 Bit	  av	  gåsnäbb
1081 Fågelben

Ben	  från	  fyllningen	  +	  ben	  från	  zoologiska	  inst	  (ca	  1	  m3)
8 206 Svärd

207 Huggkniv
428 Hjälm
426 Rustningsribbor	  +	  6	  söljor
505 1	  spjutspets

flera	  fyndnr. 8	  st	  pilspetsar
flera	  fyndnr. Sköld	  I	  med	  handtaget	  (rekonstruktion)

Kopior	  av	  2	  träskålar
Kopia	  av	  dryckeshorn
Kopia	  av	  spelbräde	  +	  pinne

flera	  fyndnr. Sköld	  II	  (rekonstruktion)



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (7)

MG	  UMF	  F7:1 Nationalmuseum 1983 7 Svärd	  II Utställning
8 Hjälm	  

MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum 1984 20 Spelbricka,	  brons Teckning
4	  delar	  av	  agraffknappar
1	  dubbelt	  beslag,	  bandformig,	  brons
Kopia	  av	  lerkärl

MG	  UMF	  F7:1 Upplands	  konstmuseum 1986 O.	  Thunman	  Valsgärde,	  tusch Ospecificerat
MG	  UMF	  F5:1 Holger	  Fröjmark	   1986 Översiktskarta	  över	  gravfältet Ospecificerat
MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum 1988-‐1989 6 Reticellaglasskål,	  grön Utställning
MG	  UMF	  F5:1 Dr	  Alan	  Williams 8 X-‐ray	  pictures	  of	  iron	  strips	   Ospecificerat
Valsgärdearkiv	  F1I:1 Jan	  Friis-‐Hansen,	  Köpenhamns	  Universitet1990-‐1991 7? Material	  ang.	  fyndspetsar Oklart
MG	  UMF	  F7:1 Musée	  de	  Normandie	   1992-‐1993 7 Hjälm Utställning
MG	  UMF	  F5:1 Matine	  Josse 1992 Color	  transparency	  of	  helmet Ospecificerat
MG	  UMF	  F5:1 Prof.	  Luigi	  Pavan	   1992 8 Hjälm	  och	  svärd Ospecificerat

1992 8 G.	  Hedlund:	  Foton	  istället?
Valsgärdearkiv	  F1I:1 Åsa	  Norlander	   1993 2 Oklart

5
6
7 Flera	  fyndnr	  per	  grav.	  
8
12
13
15

MG	  UMF	  F5:1 Ulf	  Grandåsen 1993 7 Vykort	  på	  dryckeshorn	   Ospecificerat
1993 7 Foto	  på	  dryckeshorn

MG	  UMF	  F5:1 Peter	  Beaton 1993 4 Mått/foton/rekonstruktion	  av	  sköld Rekonstruktion	  
MG	  UMF	  F7:1 Historiska	  Museet 1993 7 Sköld	  nr	  II Utställning
MG	  UMF	  F7:1 Historiska	  Museet 1993 7 Hjälm Utställning
MG	  UMF	  F7:1 Statens	  Historiska	  Museum 1993 8 krigarutrustning	  nr	  8,	  med	  rustning Utställning
MG	  UMF	  F7:1 Historiska	  Museet 1994 Vapen	  och	  rustningsdelar Utställning
MG	  UMF	  F5:1 Royal	  Armories	  HM	  Tower	  of	  London 1995 5,6,7,8 Foton	  av	  hjälmar	  och	  rustningsdelar Utställning
MG	  UMF	  F5:1 Köpenhamns	  Universitet 1995 12,	  15 Textilier Forskningsprojekt
MG	  UMF	  F7:1 Gunilla	  Larsson	   1995 3 101 nit Analys

102 nit
123 nit

MG	  UMF	  F7:1 Anita	  Malmius 1996 15 1019 [svårläsligt] Forskning
1106 10	  askar,	  4	  askar	  med	  glasskivor
1107 samt	  "div.	  i	  cigarrask"



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (8)

MG	  UMF	  71:1	   Upplandsmuseet 1996 5 Hjälm Utställning
6 Eldbock

15	  st	  spelbrickor
7 Svärd	  I

Dryckeshorn	  I
Laverad	  plan

8 Hjälm	  
Glasbägare
Keramikkärl
Laverad	  plan

UUA	  MGS	  F2:1	   Anita	  [Efternamn?] 1996 5 Fjäder? Analys
	  Fjäder?

UUA	  MGS	  F2:1	   Evamaria	  Rönegård	  mfl 1997 9 Foton	   Ospecificerat
15 Foton

UUA	  MGS	  F2:1	   Anders	  Edström 1997 8 Svärd Fotografering
Hjälm

MG	  UMF	  F7:1 [Svårtydd	  handstil] 1997 9 Spjutspets Analys
12 Spjutspets
15 Spjutspets

MG	  UMF	  F7:1 Anne-‐Sofie	  Gräslund 1997 40-‐69 Kapsel Ospecificerat
70-‐99 Kapsel

MG	  UMF	  F7:1 Peter	  Lindbom	   1997 2 484 Treuddigt	  bronsbeslag Fotografering
MG	  UMF	  F7:1 Anne-‐Sofie	  Gräslund 1997 "1	  pärm	  protokoll	  Vgde	  kistgravar	  20-‐29	  brandgravar	  40-‐99"SIV	  Projektet

"1	  pärm	  protokoll	  Vgde	  brandgravar	  44-‐99"
"1	  kapsel	  protokoll	  7	  ant.	  böcker	  kistgravar"
"1	  kapsel	  protokoll	  3	  ant.	  böcker	  brandgravar"

MG	  UMF	  F7:1 "AFL" 1997 1	  plåtask	  onr. Analys
4 652
6 218
9 622

667
10 317

379
381
364
350
351

12 1190 7	  tänder
1191
1286

13 1047
15 391

1104 19	  askar



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (9)

UUA	  MGS	  F2:1	   Else	  Nordahl	   1998 15 Fotoaskar Ospecificerat
Textilier	  mellan	  glas
Liten	  ask

MG	  UMF	  F7:1 Anne-‐Sofie	  Gräslund 1998 15	  st	  olika? Pärlor Analys
MG	  UMF	  F7:1 Helena	  Huldt 1998 13 235 hästfibula Oklart
UUA	  MGS	  F2:2 Landschaftsverband	  Westfalen-‐Lippe,	  Museum	  in	  der	  Kaiserpfalz1999 6 984 Bowl	  with	  reticella Utställning
MG	  UMF	  F7:1 Anita	  Malmius 1999 2	  kapslar	  (små)	  fragm	  av	  silvertrådar Oklart

1	  burk	  med	  fragm.	  Bronsknappar,	  textilrester
12 918 textil

1032 textil	  -‐	  läder
1035 textil	  
1032? Silvertråd

5	  st	  textil	  m.	  Silvertråd	  onumr.
1696 	  Sölja	  av	  brons	  m.	  Läderrester
1195 Sölja	  +	  lärder	  med	  bronsbeslag
1883 läder	  ev.	  textil
974 textilfragm
975 textilfragm

7	  st	  knappar	  utan	  nummer
1142 1	  ask	  ev.	  läder
955 vävnad	  
938 vävnad
1188 sköldbeslag,	  1	  del

1022-‐1024 1	  ask	  bronsbeslag	  m.	  trä	  -‐	  och	  läderreser
1667 	  taget	  från	  selnågsbeslag

MG	  UMF	  F7:1 Anita	  Malmius 1999 13 379 Sköldbucka Forskning
565-‐566 skinnhank	  [?]	  

576 lås
567 sax
392 prov	  från	  läderremsa

prov	  på	  grönt	  stoff
MG	  UMF	  F7:1 Thorhallur	  Thrainsson	  [?] 1999 5 Bilder	  av	  betsel	   Bildbearbetning

Kopia	  av	  beslag
MG	  UMF	  F7:1 Helena	  Huldt 1999 13 235 hästfibula Avbildning
MG	  UMF	  F7:1 Niklas	  Groop 2000 24 Trärester Analys

Träprov
27 Ben

Hartstätning
Träprov



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (10)

MG	  UMF	  F7:1 Anita	  Malmius 2000 13 235 Fibula	   Analys
514 Del	  av	  bett
514 5Prov	  i	  burk

Emaljbetsel	  under	  beslag	  nr	  3
240
401
152

MG	  UMF	  F7:1 Cecilia	  Lindblom 2000 2	  onumrerade	  askar Analys
12 1034

1033
10 1039

1041
MG	  UMF	  F7:1 Else	  Nordahl	   2000 2 711 Bett Fotografering
UUA	  MGS	  F2:1	   Inst.	  För	  arkeologi	  och	  antik	  historia 2000 3 Bilder Digital	  publicering	  

4 Bilder
11 Bilder
12 Bilder
14 Bilder

UUA	  MGS	  F2:1	   Sven	  Isaksson 2000 85 1	  fragm.	  Keramik? Analys
	  Q 1	  fragm.	  Keramik?
53 1	  fragm.	  Keramik?

UUA	  MGS	  F2:1	   "Niklas	  Stolt?" 2000 24 Ritningar Ospecificerat
UUA	  MGS	  F2:2 Museum	  Vandalorum 2001 6 984 Reticellskål Ospecificerat	  syfte

7 1205 Hjälm
8 203 Snabelbägare

UUA	  MGS	  F2:1	   Peter	  Lindbom 2001 22 Kol Analys
23 Ben
25 Ben
28 Ben

UUA	  MGS	  F2:1	   Peter	  Lindbom 2001 5930 Benfragment Datering
UUA	  MGS	  F2:1	   Anneli	  Sundqvist 2001 8 Diabilder	  av	  plan Undervisning

11 Diabilder	  av	  plan
12 Diabilder	  av	  plan
13 Diabilder	  av	  plan
15 Diabilder	  av	  plan
3 Diabilder	  av	  spelbrickor
14 Diabilder	  av	  betsel,	  teckning
22 Plan
23 Plan
10 [Bild	  på?]	  Bett
10 [Bild	  på?]	  Varghalsband
1 Foto	  av	  arbetsbilder	  i	  fält
2 Foto	  av	  arbetsbilder	  i	  fält



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (11)

UUA	  MGS	  F2:1	   Else	  Nordahl 2001 ? 20	  ramade	  dior	  (små) Ospecificerat
? 3	  stordia	  (oramade)

UUA	  MGS	  F2:1	   Else	  Nordahl 2001 ? 6	  dior	  (ramade) Ospecificerat
? 1	  stordia	  (oramade)

UUA	  MGS	  F2:1	   Delphine	  Plateace	  [?] 2001 6 Bild	  på	  beslag	  319	  ur	  TOR	  1949-‐51 Ospecificerat
UUA	  MGS	  F2:1	   Else	  Nordahl 2001 14 592 järnbeslag Ospecificerat

601
595
596
597
603 nit?
604 nit?
605 nit?
304 nit?

UUA	  MGS	  F2:1	   Else	  Nordahl 2002 14 390 För	  ritning
393
396
397
398
406
402

UUA	  MGS	  F2:1	   Anne-‐Sofie	  Gräslund 2002 85 Djurhuvud	   Ospecificerat
UUA	  MGS	  F2:1	   Lennart	  Hulth 2002 ? "Excursionsbok	  1924	  (Valsgärde	  etc.)" Ospecificerat
UUA	  MGS	  F2:1	   Else	  Nordahl 2002 11 Diabilder	  planritningar Ospecificerat

12 Diabilder	  planritningar
13 Diabilder	  planritningar
15 Diabilder	  planritningar
14 3	  fältplaner För	  renritning

UUA	  MGS	  F2:1	   Else	  Nordahl 2002 Över	  gravfältet Föreläsning
3 Diabilder	  på	  fynd
4 Diabilder	  på	  fynd
5 Diabilder	  på	  fynd
7 Diabilder	  på	  fynd
10 Diabilder	  på	  fynd
11 Diabilder	  på	  fynd
12 Diabilder	  på	  fynd
13 Diabilder	  på	  fynd
14 Diabilder	  på	  fynd
15 Diabilder	  på	  fynd
29 Diabilder	  på	  fynd

UUA	  MGS	  F2:2 Upplandsmuseet 2002-‐2003 8 403 Kniv	  med	  tånge,	  utan	  skaft. Utställning
416 Kniv	  med	  rester	  av	  träskaft.

12 1046 Sak	  i	  skida.	  



Bilaga 2. Utlån/förfrågningar/beställningar (12)

UUA	  MGS	  F2:1	   Abbaye	  de	  Daoulas 2004 3 Gaming	  pieces Utställning
4 Stirrups
6 Gaming	  pieces

Tong
Strap	  mounting
Strap	  mounting
Tweezers

10 Iron	  rivets
12 Textile	  fragment
15 Hatness-‐bow	  crest
29 Strap	  mounting

UUA	  MGS	  F2:1	   Birgitta	  Berglund	  &	  Leena	  Airola 2009 7 Prover	  av	  dun/fjäder Analys
8 Prover	  av	  dun/fjäder

UUA	  MGS	  F2:1	   Gamla	  Uppsala	  Museum 2009 3 Dragkrok Tillfällig	  utställning
Yxa

6 Betsel	  Huvudlag	  II
Tång
Ämnesjärn

8 Beslag	  från	  sköld
Kniv

UUA	  MGS	  F2:1	   Gamla	  Uppsala	  Museum 2009 6 Spjutspets Utställning
Sköld	  I
Sax	  i	  skida
Köttgaffel
Kopparkittel
Hjälm

7 Dryckeshorn
Spelbricka

8 Selbågskrön
12 Selbågskrön
15 Våg

Vikter
UUA	  MGS	  F2:1	   John	  Ljungkvist 2010 2	  mappar	  med	  ritningar Skanning
UUA	  MGS	  F2:1	   Gunnel	  Larsson 2012 1 fig.	  81	  Fridell För	  publicering

fig.	  82	  Fridell
fig.	  83	  Fridell

2 fig.	  2-‐4	  Dyfverman
fig.	  5-‐10	  Dyfverman

4 Ritningar(nitar)	  Odencrants
Rekonstruktionsförsök	  fig.	  2	  Odencrants


