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Handskrift 171. 

Docent Bertil Petersson arkiv (1933–2018) 

Bertil Petersson var född och uppvuxen i Norrköping i Östergötland. Efter studentexamen 
kallade värnplikten till innan började sin akademiska karriär vid Lunds universitet med 
studier i bl.a. historia, rättshistoria och nordiska språk.  

Studierna vid Lunds universitet resulterade i en licentiatavhandling 1965 om Anglosaxiska 
skattepenningar för att sedan disputera med en doktorsavhandling som behandlade 
Anglosaxiska mynt efter Kung Edgars reformer. 

Under studietiden i Lund var Bertil aktiv såväl i nationslivet vid Östgöta nation och i den 
katolska föreningen Academicum Catholicum Sueciae (ACS) där han skulle fortsätta vara 
aktiv inpå 1990-talet.  

1970 flyttade Bertil, tillsammans med fru och barn, upp till Umeå för en tjänst som 
universitetslektor där han bl.a. bidrog med utformningen om blockämnet historia vid 
universitet. 

1978 tog Bertil ett uppehåll från sin akademiska verksamhet vid universitet och antog ett FN-
uppdrag Mellanöstern som frivillig observatör som skulle vara till 1979. Efter tjänstgöringen 
återgick Bertil till akademin men bidrog med ett kapitel om reservofficerare till ett projekt 
om Sveas ingenjörregemente.   

Arkivet efter Bertil Petersson är 1,5 hyllmeter och 27 volymer och innehåller bl.a. manuskript 
och forskningsmaterial från hans verksamma år vid Lunds och Umeås universitet. I arkivet 
återfinns även handlingar från hans skoltid samt material från hans militära och religiösa 
verksamhet.   

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning. 
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Handskrift 171.  

Universitetsdocenten Bertil Peterssons arkiv (1933–2018) 

 

Innehållsförteckning: 

A. Personliga handlingar 
 Handlingar rörande arkivbildarens studietid   A 
    

B. Egna verk och manuskript  
 Kronologiskt ordnade verk och manuskript   B 
    

C. Korrespondens  
 Kronologiskt ordnad korrespondens   C 
    

D. Handlingar kring arkivbildarens verksamhet 
 Handlingar kring mynt   D 
 Umeå Universitet   
 Handlingar kring den militära verksamheter   
 Sammanslutningar och nätverk   
 Konferenser   
    

E. Samlingar 
 Tidningsklipp och pamfletter   E 
 Andras verk   
 Ritningar och foton   
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Handskrift 171.  

Docent Bertil Petersson arkiv (1933–2018) 

Förteckning: 

A. Personliga handlingar  Volym  
Handlingar rörande arkivbildarens studietid   
 Studieanteckningar i Historia 1950-tal A:1 
 Hans Villius föreläsningar 1954–1955  
 Seminarium uppgift  1957  
 Anteckningar och prov i nordiska språk 1957–1958  
 Skrivfrågor i socialpolitik, svensk rättskunskap och i utländsk 

och internationell politik 
1959  

 Skrivuppgifter i Rättshistoria av Bertils klasskamrater 1959  
 Svenska fäktförbundet och Inredeskommittén  1959, 1961  
 Stipendium 1955–1966  
 Blandade ekonomiska handlingar 1954–1979   
    

B. Egna verk och manuskript    

 Egna verk och underlag om Uppsala   
 ”Uppsala domkyrkas gods under medeltiden. En introduktion” 1962 B:1 
 Anteckningar och tabeller om ”Uppsala domkyrkas gods under 

medeltiden. En introduktion” 
1962  

 Underlag, Jerker Roséns uppsats ”Uppsala domkyrkas 
godsbestånd 1344 och dess proveniens”  

odat  

    
 Lic. Uppsats    
 Lic. uppsats, ”Den Angelo-saxiska skattepenningen 975–1066” 1965 B:2 
    
 Avhandlingsmanuskript på engelska   
 Avhandlingsmanuskript på engelska ”Anglo-Saxon Currency: 

King Edgar’s Reform to the Norman Conquest” 
1969 B:3 

    
 Avhandlingsmanuskrip på svenska    
 Avhandlings manuskript på svenska, ”Anglo-Saxon Currency: 

King Edgar’s Reform to the Norman Conquest” 
1969 B:4 

    
 Blandade mindre verk    
 Kvällsposten, artikel om ”Bröllop och brudar” 1967 B:5 
 Kvällsposten, artikel om ”Lekmän vänstervrider katolska 

kyrkan” 
1967  

 Artikel i Historisk tidskrift ”Anglosaxisk myntpolitik” med 
recension av Brita Malmer 

1969  

 B 1 – uppsats i statskunskap ”En utrikespolitisk strategi i 
internationell politik år 1914” 

1974  

 C 1 – uppsats i statskunskap, ”Tillkomsten av ett 
handlingsprogram i internationell politik 1913–1914” 

1975  

 Artikel i SvD ”Det svårbegripliga 1914”   1983  
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 Artiklar om första världskriget ”Sista söndagen i juni”, ”Svarta 

veckan 1914”, ”Varför blev det krig 1914” och 3 artiklar utan 
rubrik  

1984  

 Kapitel “Reservofficerare” i Svea ingenjörregementes historia 1992  
 ”Katolsk identitet – en församling i Norrland som konkret 

exempel”, föredrag i Åbo – med underlag 
1992  

 ”Fred på jorden”, Gudstjänst föredrag 1998  
 ”Från apa till stadsbo”, opublicerad 1998  
 “Weight relationships in the Morley St Peter Hoard”   odat  
  ”Den första svenska myntningen” på engelska och svenska odat  
 “The Anglo-Saxon influence on the introduction of coinage to 

Sweden” 
odat  

 “Late Anglo-Saxon pennies and mints c. 973-1066” odat  

   

C. Korrespondens    

 Inkommande och utgående korrespondens, sorterat 
kronologist  

1962–1994, odat C:1 

 Kopplat till arkivbildarens religiösa verksamhet 1964–1993  
    

D.  Handlingar kring arkivbildarens verksamhet   
D1. Handlingar kring mynt    
 Anteckningar angående mynt 1960-tal D1:1 
    
 Tabeller angående Anglo-Saxiska mynt 1960-tal D1:2 
    
 Tabeller angående Anglo-Saxiska mynt, fort. 1960-tal D1:3 
    
 Underlag till mynt manuskript    
 Underlag till “Weight relationships in the Morley St Peter 

Hoard” 
odat D1:4 

 Underlag till “Late Anglo-Saxon pennies and mints c. 973-
1066” 

odat  

 Underlag till “Igelösafyndet” odat   
 Underlag till ”Medeltida skattningar” odat  
    
 Samlade verk av R.H.M. Dolley    
 R.H.M. Dolley samling från ”The British numismatic journal” 1956-1970, odat  D1:5 
 Uppsats av R.H.M. Dolley, “The date of the earliest coins struck 

in Ireland” 
odat  

 Uppsats av R.H.M. Dolley, “Some Irish evidence for the date of 
the crux coins of Ethelred” 

odat  

 Uppsats av R.H.M. Dolley, ”Some of the more outstanding 
Anglo-Saxon coins in a recent Gotland find” 

odat  

    
 Samlade verk av Sture Bolin    
 Sture Bolin, ”Förteckning över skattefynd från östra, norra och 

mellersta Europa från omkr. 800 till omkr. 1100”  
odat  D1:6 

 Sture Bolin, ”Statsmakten och penningväsendets 
grundprinciper i det romerskejsarriket och den äldre 
medeltidens tre kultursfärer” 

odat  
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 Sture Bolin ”Mynt och myntfynd i östra och norra Europa 

under vikingatiden” 
odat  

    
 Övriga andras verk om mynt   
 Bror Emil Hildebrand, ”Anglosachsiska mynt” 1846 D1:7 
 Kenneth Jonsson trebetygsuppsats ”Myntreformen i England 

under kung Edgar och den tidigaste importen av engelska mynt 
till Sverige”  

1973  

 En odaterad uppsats om irländska mynt odat  
    
 Bilder av mynt odat D1:8 
    
D2. Umeå universitet    
 Diverse handlingar kring Umeå universitet    
 Föreläsning om antiken och familjestrukturer odat D2:1 
 Hans Freijds forskningsansökan för ”Bondesamhälle och 

skogsindustrier. Studier kring en övergångsformation. 
Västerbottens län 1850–1910” 

1973  

 Handlingar rörande integration inom blockämnet historia 1973  
 Undervisningsmaterial historia A och AB 1973  
 Instuderingsmaterial Historia A och AB 1974  
    
D3. Handlingar kring den militära verksamheten   
 Arméns fältarbetsskola   
 Arméns fältarbetsskola, utbildning med instruktioner, övningar 

och taktik 
1953–1958 D3:1 

    
 FN utbildning för observatörer   
 UNSOMOC, FN-kurs i Niinisalo för observatörer inom den 

frivilliga militärer kåren  
1978 D3:2 

    
 Information om observatörtjänsten    
 Information till bataljonen, planeringar för uppdrag, scheman 

m.m. rörande FN tjänst som observatör i Mellanöstern 
1978–1979 D3:3 

 Ritningar från FN tjänst 1979  
    
 Diverse ekonomiska handlingar kring FN tjänst   
 Kvitton, utbetalningar, räkningar, anställningsbevis, bilköp och 

allmänna resehandlingar för FN tjänsten 
1978–1979 D3:4 

 Försäkringar angående FN tjänsten 1978–1979  
    
 Handlingar kring ”Svea ingenjörregemente 1855–1992”   
 Planering och mötes diskussioner angående historieverket 

”Svea ingenjörregemente 1855–1992” 
1989 D3:5 

 Enkäter, rullkort, anteckningar och korrespondens angående 
“Reservofficerare” i Svea ingenjörregementes historia 

1991–1992  

    
D4. Sammanslutningar och nätverk   
 Katolska kyrkans lekmannasynod i Skåne 1967 D4:1 
 Protokoll, Stadgar, förteckning över deltagare, information om 

styrelsen 
  



Umeå universitetsbibliotek.  
Arkiv och specialsamlingar 
 

 
    
 Academicum Catholicum Sueciae (ACS) 1967–1996 D4:2 
 Sammanträden, verksamhetsberättelser, protokoll från möten 

och styrelsen, namn och adresser av medlemmar, stadgar, 
kallelser, program från resor och korrespondens till och från 
ACS 

1967–1996  

 Föredrag hållet av Peter Francois Refoulé och Jean Pillard 1969  
 KHF:s temadag, Föreläsning vid Katolska historiskt 

föreningsmöte av monsignore Lars Cavallin, ”Katolska kyrkan i 
Sverige och andra vatikankonciliet” och av Yvonne Maria 
Werner ”Katolicismen i Sverige runt sekelskiftet 1900”  

1993  

 Kontoutdrag och kvitton ACS 1984–1996   
    
 Pastoralrådet  D4:3 
 Årsmötes program, diskussionsfrågor, adresser till rådets 

medlemmar, utbildningsdagar med planering och 
grupparbetsfrågor, ekonomisk redogörelse, 
sammanträdesprotokoll och allmänna anteckningar 

1992–1997   

    

D5. Konferenser   

 Samrådskonferensen  D5:1 
 Anteckningar om ekumeniska frågor på Vängården 1976  
    
 Berliner konferenz Europäischer katholiken  D5:2 
 Föredrag, seminarium, anteckningar, konferensprogram, namn 

på deltagare 
1985  

 Informationsblad 1989–1998  
    
 Nordkat   
 Rapporter, deltagare, idédokument om ett nordiskt katolskt 

informations och integrationsverktyg och bilder 
2001 D5:3 

   

E.  Samlingar 

Tidningsklipp och pamfletter    
 Snäll-posten, ett original och 1 kopia 1948 E:1 
 Tidningsurklipp, personliga anteckningar av Kyrkoherde 

Grauel, 2 dopsedlar och 6 kort till Kristi moders församling i 
Umeå  

1960-tal  

 Blandning av tidningar och pamfletter från Tyskland 1980-tal  
 ”Palme-rättegången” i Sundsvalls tidning 1989  
 ”Katolska kyrkan i Umeå, andlig nybyggnad välsignad av 

biskop” Med bild på Bertil och biskop Hubertus Brandenburg  
1992  

 Blandade palmfetter  1960–1990-tal  
    
Andras verk    
 Jörgen Weibulls examination av Fil. Lic. Olafia Einarsdóttirs 

avhandling ”Studier i kronologisk metod i tidig isländsk 
historieskrivning” 

1964 E:2 

 Björn Rubenson, ”Den katolska kyrkans framväxt i Norrbotten 
och Västerbotten 1960–1975” 

1983  

 Lars Ricknells studieuppsats ”Subsidiaritet och/eller solidaritet” 1992  
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 Charlotte Herczfeld, ”Det lilla kapellet som blev en katedral: 

katolska domkyrkan St. Erik i Stockholm – en beskrivning” 
1994  

 A. Peetre, ”Kronologi” odat  
    
Ritningar och bilder  
 Barnteckningar odat E:3 
 Ritningar av Bertil, blandat odat  
 Fotografi från ITH, Internationale Tagung der Historiker der 

Arbeiterbewegung 
odat  

    
 


