
Identifiering, bevarande och tillgängliggörande

Fotografier och negativ i 
arkiven -



• Vad för slags fotomaterial finns i arkiven?

• Hur hanteras och bevaras det på bästa sätt?

• Arbetsflöden och anvisningar med praktiska exempel.

• Webbpublicering - Sök i samlingar, urval vid publicering, 
upphovsrätt etc.

Identifiering, bevarande och 
tillgängliggörande



• Tekniker

• Direktpositiv

• Negativ –

på glas och plast

• Pappersfotografier

Vad finns i arkiven?



Hur identifieras de olika 
teknikerna? 



• Daguerrotyper

• Ambrotyper

• Ferrotyper

Tidiga direktpositiva bilder



• Daguerre 1839 – patentfritt till 
världen (förutom England).

• Exponerade försilvrade 
kopparplåtar.

• Fahlander i Eskilstuna 1844.

• Behandlades med jod och 
kvicksilver. Krävde ej mörkrum. 

• Ett unikt exemplar, dyrbar. 

• Kunde guldtonas och koloreras. 

• Klarar inte luft och beröring. 
Glasades in. 

• Motivet framträder tydligt ur en 
viss vinkel. 

Daguerrotyper



Ambrotyper

• Ca 1852-1890. 

• Preparerad glasplåt med kollodium 
och silver.

• Billigare, mer spridd.

• Ett unikt exemplar.

• Kan ses tydligt oavsett vinkel.

• Grundtonen är dämpad och mörk, 
vissa kolorerade. 

• Saknar ofta uppgifter om ursprung. 

• Se baksidan - den svartlackerade 
ytan ligger oskyddad.  



Ferrotyper



• 1860 och framåt, med betoning 1880.

• Kollodiumhinna på svartmålad bleckplåt. 

• Främst till enkla porträtt. 

• Små, från ett par cm stora. 

• Mer spridd och tillgänglig teknik. Folkets val.

• Kolorerad kartong i pastellfärger, ofta gul, blå och rosa. 

• Fotografen satte sällan ut sitt namn.  

• För säker igenkänning – använd magnet på baksidan. 

Ferrotyper



• Kalotypi/vaxpapper

• Våtkollodiumnegativ

• Gelatintorrplåt

• Cellulosanitratfilm

• Cellulosaacetatfilm

• Polyesterfilm

Negativprocesser



• Kalotypi/Vaxpappernegativ ca 1851-1865.

• Patent Talbot 1841.

• Första fotografiska negativprocessen där negativ framställdes 
på tunt, vaxat och genomskinligt papper.  

• Kunde kontaktkopieras i dagsljus till flertalet positiv. Negativet 
lades mot ett ljuskänsligt saltpapper (utkopieringspapper).

• Röd/brun/gul, matt yta, vita märken om det böjs.

• Inget i museets samling. 

Pappersnegativ



Exempel från Georg Eastman house collection



• Våtkollodiumnegativ

• Gelatintorrplåtar

Negativ på glas



• Fredrick Scott Archer.

• Användes 1852-1890/1900.

• Kollodium (bindemedel) som bas på glas.

• Skarpare negativ, fler detaljer än pappersnegativ. 

• Tjockare än torrplåt, handskuret glas i olika storlekar, 
rundade hörn

• Krämfärgad, gråbrun ton. Hudtonen inte korrekt. 

• På hörnen kan man se fingeravtryck. 

• Ojämnt lager speciellt i hörnen.

• Ofta lackade/fernissade för att bevara plåten, men också för 
att retuschen med penna skulle ta.

Våtkollodiumnegativ



Exempel från Holtermann collection, State library, New South Wales



Gelatintorrplåt



• Silverbromidgelatinglasnegativ

• Richard Leach Maddox 1871

• Användes 1878 – ca 1975

• Bildskiktet består av gelatinemulsion med silver.

• Neutral grå/svart bild. Jämnt lager ända ut i kanterna

• Maskinskuret glas i standardiserade storlekar. Vassa kanter, 
jämnt skurna.

• Oftast tunnare än våtkollodium-plåtar.

• Ibland matt lackade och retuscherade, ofta med röd lack eller 
färg.

• Industriell produktion, förenklad lagring. 

Gelatintorrplåt



• Sprucket glas/krosskador

• Emulsionen ”skalas av”, torkar och krackelerar vid torrt klimat, 
emulsionen sväller och blir klibbig i fuktig miljö samt att 
restkemikaliers nedbrytning påskyndas. 

• Silverspegling/försämringar, silverutfällningar – plåten 
innehåller restkemikalier, huvudsakligen fixrester. 

• Mögelangripna områden (torrplåtar)

• Fingeravtryck 

• Skadedjur (torrplåtar)

• Påverkas av dåligt förpackningsmaterial. 

Problem med glasplåtar











• Nitratnegativ

• Acetatnegativ

• Polyesternegativ

Negativ på plast



• Goodwin 1887.

• Användes 1889 - 1955.

• Gelatin/silveremulsion på cellulosanitratbas.

• Finns i många olika storlekar. Bladfilm på nitrat rätt ovanlig 
efter 1940.

• Plastnegativ tillverkad före 1923 – säkert nitrat.

• ”Nitrate”, främst 1930-1950-talen – ej helt säkert.

• Kantkoder/hack på kanten – dock olika för olika tillverkare.

• Snabb nedbrytning om den förvaras i stängd förvaring.

• Risk för självantändning om den är rullad och förvarad i 
metallburkar, så som film. Bladfilm självantänder sannolikt 
inte då den inte har samma kompakta massa.  

Cellulosanitrat





Nedbrytningsprocessen

• Basen blir gulaktig, ton av 
bärnsten. 

• Silverspegling/Mögel på
gelatinemulsionen.

• I en fuktig miljö börjar 
emulsionen bli klibbig, 
fastnar i papper. I en torr 
miljö blir basen skör. 

• Luktar av salpetersyra och 
kamfer vid nedbrytning –
stickande och irriterande.



• Överlappning nitrat och acetat 1923-1955.

• Gelatin på cellulosa diacetat 1923, gelatin på cellulosa 
butyrat 1930 och gelatin på cellulosa triacetat 1948.

• Diacetat saknade formstabilitet – bärande materialet krymper, 
emulsionen lossnar. 

• Den senaste fick beteckning ”safety film”. 

• I spelfilm återfinns det i Super 8 och 16 mm-film. 

• Acid trapping – autokatalytisk nedbrytningsprocess. 

• Vinägersyndrom – reagerar med vatten i fuktigt klimat.

• Färgdiapositiv med bas av acetat – samma nedbrytning.  

• Färgnegativfilm 1942. De tre färglagren bleknar i olika takt. 

Cellulosaacetat





• Tillverkning 1955.

• Acetat användes parallellt under en period då den ansågs ha 
produktionstekniska fördelar.

• Polarisationstester – regnbågseffekt. 

• Kan inte rivas sönder.

• Kemisk stabilitet.

• Kantmärkning hos Kodak ”Estar”.

• Kan också ha märkningen ”Safety”.

• Risk för silverspegling och mögelattacker även här.  

Polyesterfilm



Positiv på papper



• Utkopieringspapper för kontaktkopiering – dagsljus nog.

• Många äldre tekniker, t.ex. saltpapper, albumin, kollodium, 
gelatin, platina och cyanotyper.

• Silvergelatinfotografier – kemiskt framkallade 1890-2000.

• De tre färgskikten hos färgbilder bleknar i olika takt. 
Mörkerblekning – cyanlagret påverkas, rödbrun ton. 1960-

• Påsiktsbilder i färg – mjukgöraren i plastfickor påskyndar 
nedbrytningen av fotografiernas färgskikt. Även plastpappret 
som användes var av dålig kvalitet under 1970-tal. 

• Visitkort

• Kabinettfoton

Positiv på papper



Utkopieringspapper



Silvergelatinfotografi



Visitkort 1860 - 1870



Visitkort 1880 - 1890



Kabinettfotografi ca 1900



Visitkort 1900 - 1910



Hantering och bevarande 



• Interna – inneboende svagheter hos materialet. 

• Externa – klimatpåverkan och förvaringsmaterial.

• Hantering – mekaniska skador. 

Nedbrytningfaktorer



• Skadliga ämnen i förvaringsmaterial 

• Skadliga ämnen i magasininredning

• Fel temperatur och relativ luftfuktighet 

• Luftföroreningar 

• Ljuskällor

Externa faktorer



• Riksarkivets föreskrifter gällande luftfuktighet.

• Kompromiss gällande temperatur för de olika materialen.

• Ljus.

• Sluss – inte ge materialet en klimatchock så att det bildas 
kondens. Slussa ett dygn. 

Klimatarkiv





Arbetsplatsen

• Arbetslokalen: 
– god luftväxling

• Arbetsytan samt avlastningsbord och hyllor: 
– ren 
– fri

• Det är förbjudet att äta, dricka eller röka i närheten av 
fotografier och negativ.

• Täck över foton om du inte jobba med dem.



• Inga smycken, knappar eller klockor som slår i. 

• Avlägsna gem, häftklammer, gummisnoddar, etiketter, tejp 
och liknande.

• Skrivpapper i närheten av fotografier ska vara av arkivkvalitet 
d.v.s. syrafri. 

• Använd ett rent, mjukt och jämt underlag som t.ex. 
läskpapper eller syrafritt papper.

• Lägg aldrig glasplåtar, negativ, daguerrotyper, ferrotyper eller 
diabilder direkt på bordsskivan.

Hantering



• Ha alltid noga tvättade 
händer.

• Ha alltid rena och hela 
bomullshandskar på. 

• För nitratnegativ används 
nitrilhandskar.

• Handskarna får inte har 
några prickar (det skadar 
materialet).

• Byt ut handskarna med 
jämna mellanrum.

Hantering



• Hantera materialet mjukt och försiktigt.
• Ta materialet med båda händer försiktigt underifrån.
• Större foton hanteras diagonalt med båda händer så att 

objekten inte knäcks.
• Dra inte ut fotona ur en hög. Det ger repor.
• Var försiktigt när du lägger ned materialet på skannern samt 

när du tar upp det.
• Förflytta foton i mappar eller med skyddande ark som ger 

stadga. 
• Se till att transportvägen är framkomlig. 

Hantering



• Hantera materialet varsamt

• Olika metoder beroende på
material:

– Våt (luddfri trasa och 
destillerat vatten)

– Torr (luddfri trasa eller 
mjuk borste resp. 
pensel)

Rengöring



• Syrafria bomullskuvert typ 
fyr-flap (Munktells).

• Syrafria arkivkuvert 
(Fototek).

• Mellanläggspapper av 
bomull (Munktells).

• Syrafria arkivpapper A4 och 
A3.

• Syrafria arkivkartonger i 
olika storlekar.

• Ugnslackerade plåtlådor för 
glasplåtar och plastnegativ.

Förpackning



• Glasnegativ ska packas om 
och inte förvaras i sina 
originalkuvert. 

• Plastnegativ förvaras i 
fotofickor av papper sydda 
med bomullstråd – syrafritt 
och luftigt. Även om plasten 
är syrafri blir det för tätt och 
ångorna stängs inne. 

• Vänd emulsionssidan bort 
från limkanten.

Förpackning



Förpackning



• Materialet skall märkas på
ett enhetligt sätt.

• Påsiktsbild: baksidan på
övre vänstra hörn med mjuk 
blyertspenna.

• Påsiktsbilder av 
plastmaterial: märkpenna 
Faber Castell ECCO 
pigment 0.1. 

• Märk även förpackning: 
framsidans övre högra hörn.

Märkning



• Märk kuvertet eller 
förpackningen innan du 
lägger i fotot. 

• Lägg inte 
informationsmaterial i 
samma kuvert/påse som 
fotot. Trycksvärtan skadar 
emulsionen. 

• Ta bort ev. tillhörande 
pergamynpapper. Notera 
bildnumret på det. 

Märkning



• Diabilder med plast eller pappersramar: 

– Kan märkas på ramen.

– Märk även förpackningen om de är paketerat en och en.

• Glasnegativ samt större glasdiabilder:  

– Märk bara förpackningen.

• Plastnegativ: 

– Märk bara förpackningen.

Märkning



Arbetsflöde och anvisningar

• Bakgrund

• Behov 

• Planering

• Utförande

• Resultat







Foton Vård
(Rengöring, numrering,
paketering)

Skanning
(Högupplöst arkivbild,
liten jpg-bild för webb 
och basen)

Registrering
Inmatning av uppgifter i Sofie
(Minimikrav styrs av obligatoriska fält 
i registreringsanvisningen)

Slutkontroll Slutförvaring
i klimatarkiv

Publicering
på webben



Kvalitetssäkring
• Anvisningar

Standardbaserat

Best practice
• Vård

Rengöring, numrering och ompaketering i lämpliga 
förpackningar

• Skanning

Specifika profiler för olika sorters material och 
storlekar

• Registrering

Obligatoriska fält i registreringsanvisning



• Inventering av samlingarna

• Förvärvsomständigheter

• Fokus och mål

• Exempel på anvisningar

• Tidsbegränsning

Anvisning för insamling 
och gallring



1. Inledning

1.1 Begreppsdefiniering

2. Fotosamlingarna hos Eskilstuna stadsmuseum

3. Insamling av fotografiskt material

3.1. Kriterier för insamling

3.2. Digitalt fött material

3.3. Urvalskriterier

3.4 Ansvarsfördelning

4. Gallring av fotografiskt material

4.1. Kriterier för gallring

4.2. Riktlinjer för gallring

4.3. Ansvarsfördelning



• Besvara ”vad, hur och varför”

• Effektivt arbetsflöde

• Långsiktig plan

• Fokus, arbetsro och tidsbesparande

• Sökbart material

• Bättre service till vår publik

• Kvalitetshöjande bevarandeinsatser 

Resultat



• Webbpublicering - Sök i samlingar 
www.eskilstuna.se/eskilskallan

• Bevarande

• Urval

• Personal

• Upphovsrätt

• Avtal

• Fotografiska bilder före 1969, fotografiska verk där fotografen 
avled före 1944. 

Tillgängliggörande



Urval





Susanne Nickel

Verksamhetsansvarig samlingar och arkiv 

016-710 73 08 070-167 25 45

susanne.nickel@eskilstuna.se

Cecilia Marnetoft

Arkivarie Eskilstuna stadsmuseum

016-710 23 12 070-167 29 47

cecilia.marnetoft@eskilstuna.se

Kontaktuppgifter


